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Voor Papa

Introductie & voorwoord

Door allerlei omstandigheden werd ik een enorme 
piekeraar. Om daar vanaf te komen, was er hele-
maal niets. Door ziekte zat ik thuis en ik leerde 

in die tijd andere mensen, hoe ze moesten mediteren.
 Vervolgens kwam ik met hypnotherapie in aanraking 
en in die richting volgde ik opleidingen. Omdat er niets 
was om te leren stoppen met piekeren, ben ik zelf vanaf 
1997 een cursus Stoppen met Piekeren gaan schrijven, 
gebaseerd op de therapieën en cursussen die ikzelf 
gevolgd heb. 
 Het succes bleef niet uit. Vanuit alle kanten in Neder-
land en België kwamen aanvragen. Omdat ik helaas niet 
iedereen kan ontmoeten is dit boek ontstaan en een wel-
kome oplossing.
 In dit boek is gekozen voor een duidelijke opbouw, die 
het de piekeraar makkelijk maakt om te stoppen met 
piekeren.
 Hierbij wordt benadrukt, dat het wel iemands eigen 
keuze moet zijn om te willen stoppen en dat diegene dat 
ook echt helemaal zelf moet doen. Wie daartoe bereid is, 
zal het aan de hand van dit boek lukken om te stoppen 
met piekeren.
 In de eerste hoofdstukken van het boek wordt inzicht 
verschaft in het piekeren. Er wordt gekeken naar de ver-
schillen tussen denken en piekeren, maar ook naar de 
manier waarop piekeren in z’n werk gaat. 
 Vervolgens wordt ingegaan op de samenhang tussen 
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gevoelens en gewoonten, waarna in hoofdstuk 3 de 
onderliggende gevoelens worden uitgewerkt. Dan wordt 
ook duidelijk, hoe actie kan worden ondernomen om 
gevoelens en piekergewoonten te veranderen.
 Daarna besteden we aandacht aan algemeen aan 
te pakken onderwerpen, waardoor de behoefte om te 
piekeren ook minder wordt. En verder wordt duidelijk 
gemaakt hoe de eigen piekergewoonten van invloed zijn 
op de dagelijkse relaties. 
 In het boek − door mijn teksten heen − zijn de erva-
ringen te lezen van degenen die ik heb mogen coachen: 
inmiddels ex-piekeraars. Laat deze ervaringen je helpen 
inzicht te verkrijgen.
Ook al deze mensen is het gelukt om te stoppen met 
piekeren!
 Stoppen met piekeren is een praktisch boek. Via een-
voudige oefeningen kan een piekeraar leren hoe hij moet 
‘stoppen’ met piekeren. Vaak zeggen mensen achteraf: 
‘Wat was het simpel allemaal!’ En mijn reactie daarop is 
ook al jaren dezelfde: ‘Het is inderdaad zó simpel dat je 
er gewoon niet op komt.’
 We zien in het leven vaak dat de meest simpele dingen 
ook de moeilijkste zijn. We zoeken dikwijls ver van huis 
naar oplossingen, maar alles wat we willen en alles wat 
we nodig hebben, zit al in onszelf. Wat weerhoudt ons 
ervan om naar binnen te kijken?
 Stoppen met piekeren neemt de piekeraar op eenvou-
dige wijze mee door het werkwoord ‘voelen’. Dit doen 
we door kennis te vergaren en door simpele oefeningen 
te doen. Het is verstandig om het boek geconcentreerd 

door te lezen. Kijk niet alleen maar naar de oefeningen. 
Juist in de combinatie van teksten en oefeningen komt 
de kracht van dit boek tot zijn recht.

Dankjewels

Vaak staat er maar één naam op een boek ver-
meld. De naam van de schrijver zelf. Ik heb 
echter ervaren dat je in je eentje geen boek 

kunt schrijven. Van allerlei kanten komt er bijzondere 
hulp. Daarom wil ik een aantal mensen bedanken, want 
zonder hun hulp was dit boek niet tot stand gekomen.
 Ben ik iemand vergeten: laat me dat weten, voor de 
volgende druk.

Elias, mijn zoon. Jij bracht mij alles wat ik wenste en 
meer.

Naomi en Yanou. Doordat jullie levensweg de mijne 
kruiste, kwam ik vaker en sneller op kruispunten in mijn 
leven. Jullie manier van beleven en doorleven van veran-
derende situaties heeft mij veel geleerd over mijzelf. 

Ik heb deze situaties vaak aangegrepen om wijzer over 
mezelf te worden en mijn karaktereigenschappen aan te 
passen, te veranderen of te handhaven. Ik ben dankbaar 
dat jullie in mijn leven gekomen zijn en ik houd van jullie 
helemaal tot aan de maan en weer terug!

Mijn dank ook aan mijn partner Michiel van wie ik mag 
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Hoofdstuk 1

Piekeren begrijpen

Iedereen weet wat er bedoeld wordt met piekeren.
De één mag misschien wat meer piekeren dan de 
ander, maar iedereen kent het fenomeen piekeren 

wel. Het grappige is, dat we allemaal net doen of pieke-
ren de normaalste zaak van de wereld is. Alsof piekeren 
nu eenmaal bij het leven hoort. 
 Niemand schaamt zich ervoor en niemand voelt zich 
schuldig als hij piekert. Het is zo vanzelfsprekend om te 
piekeren, het is zo’n gemeengoed geworden, dat ieder-
een er eigenlijk aan voorbij gaat dat piekeren in feite 
helemaal niet nodig is.
 Mensen die piekeren krijgen vaak te horen: ‘maak je 
niet druk’, maar niemand zegt erbij hoe je dat dan moet 
doen.

Piekeren!

 Het is goed om ergens over na te denken, om te 
brainstormen, om iets te overdenken, om ergens aan te 
denken of om iets in gedachten uit te werken. Maar pie-
keren is iets anders. Dat staat voor angst en controlever-
lies. Piekeren geeft namelijk geen oplossingen. Piekeren 
verlamt. Piekeren levert stress op en we weten allemaal 
wat stress met ons doet. 

zijn wie ik ben. Een groter cadeau heb je mij niet kunnen 
geven.  Onze liefde beleeft vele levens en brengt ons tot 
grote hoogten. Jij hebt alles wat ik in een man zoek.

En dank aan mijn moeder. Jij bent de enige in mijn 
leven die me binnen tien minuten tot uiterste gevoelens 
kunt drijven: van overlopen van liefde tot totale wanhoop. 
Maar wat houd ik van je! Een moeder kan vele dochters 
hebben, maar een dochter heeft maar één moeder. 

Natuurlijk Audrey, bedankt voor je inzichten, gewil-
lig oor en rode pen. Maar nog belangrijker dat je altijd 
precies wist wat je moest zeggen als ik het zwaar had. 
Zonder jou had het boek er heel anders uitgezien. 

En niet te vergeten Vincent van der Leest voor de 
super illustraties.

Fred Meijroos van uitgeverij Succesboeken.nl dankje-
wel voor alle tijd, inspirerende woorden, redactie-sessies 
en de kans die ik heb gekregen om dit zo belangrijke 
onderwerp onder ieders aandacht te brengen.

En zeker vergeet ik alle ex-piekeraars niet. 
Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik dit mag 

beleven dankzij al jullie verhalen en niet te temperen 
enthousiasme.

    Ria Bettgens, Veldhoven 
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 In onze maatschappij moeten we zo ontzettend veel. 
We hebben ongelofelijk veel vrijheid en we kunnen door-
lopend keuzes maken. Dat zorgt ervoor dat we ons vaak 
afvragen of we het allemaal wel goed doen, of het alle-
maal wel klopt waar we voor gekozen hebben.
 We kunnen zó meegesleurd worden in een constante 
stroom van gedachten en gevoelens, dat ons hoofd over-
loopt. Op den duur gaat dat ons doen en laten belemme-
ren. Als we de keuzes die we maken of die we hebben 
gemaakt, in twijfel trekken, belanden we gemakkelijk in 
de vicieuze cirkel die piekeren heet.

 Doordat piekeren je beeldvorming kleurt, wordt je ver-
mogen aangetast om oplossingen te zoeken en om een 
motivatie te vinden om het anders te doen. Ook onze 
opvoeding en de cultuur en de maatschappij waarin we 
leven, zijn van invloed op piekergedrag.
 Onze maatschappij is gericht op snelheid. Maar op 
veel vragen is nu eenmaal niet zo gemakkelijk een ant-
woord te geven, veel situaties zijn niet zomaar te veran-
deren. 
 Wij hebben een dwangmatige behoefte om alles snel 
op te lossen. We willen alles meemaken, alles bijhouden. 
Een van de leuzen van onze tijd is dan ook: 
 I want it whenever I want it and I want it now!
 Niet voor niets krijgen steeds meer mensen psy-
chische klachten. De druk die onze maatschappij ons 
oplegt, is voor veel mensen te groot. En piekeren is een 
wezenlijk probleem dat aan die druk bijdraagt.

Waarom moeten we dus stoppen met piekeren?

Gewoon omdat piekeren overbodig is. Omdat je er last 
van hebt! Het kost je tijd. Het levert stress en frustratie 
op. En dat kan weer psychische en lichamelijke klachten 
opleveren, zoals depressie of maagzweren, maar ook 
hart- en vaatziektes. 

 En vergeet de drank-, drugs- en eetverslavingen 
niet, die door veel mensen gezien worden als een snelle 
oplossing om hun zorgen te vergeten.

Iets in de titel van dit boek trok je aan, waardoor je 
het oppakte en inkeek. Misschien heb je het zelfs wel 
gekocht zonder het in te zien en deed je dat alleen maar 
op basis van de titel. Of misschien kocht je het voor 
iemand die veel piekert en dacht je ‘Dit is een uitstekend 
cadeau’.

Dat is niet zo gek, want in de meeste gevallen beheerst 
piekeren iemands leven. Er zijn maar weinig mensen die 
maar een beetje piekeren, of die piekeren en daar geen 
last van hebben. Dus, neem nu de controle over je leven 
en stop met piekeren!

In dit boek krijg je niet te horen, dat je je niet druk 
moet maken, of dat je je niet aan moet stellen. Evenmin 
wordt gesuggereerd dat het het niet waard is om over 
een probleem te piekeren.

Dit boek biedt praktische oefeningen, inzichten en 
theorieën, waarmee je snel aan de slag kunt om van het 
oeverloze gepieker af te komen. Kies vanaf nu voor een 
piekervrij leven.

Er is niet zoveel nodig om van het piekeren af te 

PIEKEREN BEGRIJPEN
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komen. Het enige dat van de piekeraar gevraagd wordt, 
is veel oefenen en inzet tonen. Maar hij moet ook een 
zekere mate van zelfkennis hebben en interesse in zich-
zelf.

Stoppen met piekeren

 Piekeren is niets meer en niets minder dan het cre-
eren van een cirkel van gedachten. Als je begint met 
denken, kun je dat zien als het begin van de cirkel. Op 
het moment dat die cirkel rond is, ben je aan het pieke-
ren. Piekeren leer je jezelf aan, dus met enkele eenvou-
dige technieken kun je dit ook weer afleren.
 Jij bent degene die piekert, dus ben jij ook degene 
die daar verandering in kan brengen. Met behulp van dit 

boek kun je die technieken leren, maar je moet ze zelf in 
praktijk brengen.
 Wees dus bereid om eerlijk naar jezelf te kijken en pas 
toe wat je nodig hebt. Realiseer je, dat gedachten rek-
baar, plooibaar en omkeerbaar zijn.
 Wie meer wil weten over piekeren, moet de bereidheid 
tonen om eerlijk en objectief naar zichzelf te kijken. Dat 
is nodig en essentieel. Het is in ieder geval al een goed 
teken dat je nieuwsgierig bent geworden, anders had je 
dit boek niet opgepakt.
 Bij alles wat je doet, moet je blijven beseffen dat je 
het zelf doet. Neem jezelf tijdens het lezen van dit boek 
onder de loep, ga na waarom je de dingen doet die je 
doet, waarom je reageert zoals je reageert.
 Als een bepaald iets een gevoel bij je oproept en je 

PIEKEREN BEGRIJPEN

Het verhaal van ex-piekeraar Karin 

Sinds ik ging beseff en waarom ik eigenlijk piekerde en hoe 

ik mijn gedachten om kon draaien, begon ik minder na te 

denken over een aantal dingen. Ik ben nu niet meer continu 

bezig met het uitwerken van scenario’s en met het beden-

ken hoe gebeurtenissen eventueel zouden kunnen lopen.

Ik stap tegenwoordig veel onbevangener op zaken af en 

dat heeft vaak succes. Ik besef ook meer dan ooit, dat ik 

zelf verantwoordelijk ben voor hoe ik me voel. De oefenin-

gen in dit boek zijn zeer zinvol voor me geweest, ik heb er 

heel veel aan gehad.
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hebt last van dat gevoel en van je reactie daarop, veran-
der dat dan. Als het je een goed gevoel geeft, koester dat 
en ga verder.
 Reacties zijn namelijk niet een oorzaak, maar een 
gevolg van gevoelens. Daarom wordt in dit boek veel 
aandacht aan gevoelens besteed. Want gevoelens 
vormen de basis die moet worden veranderd, om te 
kunnen stoppen met piekeren. 
 Piekeren begint bij de gevoelens die we ergens bij krij-
gen. En als we weten waar die gevoelens vandaan komen, 
kunnen we ze van richting veranderen en sturen.
 Terwijl je begint te lezen, geef ik je meteen de eerste 
oefening. Dan heb je iets te doen terwijl je verder leest.
 

Oefening 
Het elastiekje

Neem een elastiekje en doe het om je pols. Dit 
mag niet te strak, maar ook niet te los zitten. Tel-
kens wanneer je een ongewenste gedachte hebt, 
trek je even aan het elastiekje. 

Net hard genoeg om een venijnig klapje te 
voelen. Je hoeft er geen striem van op je pols te krij-
gen. Steeds wanneer je een ongewenste gedachte 
hebt, trek je even aan het elastiekje. In het begin 
zul je het gevoel hebben dat je constant aan het 
elastiekje aan het trekken bent. En dat is goed. 

Hoe meer je ermee bezig bent, des te meer ga je 
beseffen dat je heel vaak ongewenste gedachten 
hebt. Deze oefening kun je altijd en overal doen. 
Als je hem eens heel bewust wilt uitvoeren kun je 

de elastiekjesoefening gebruiken bij een activiteit, 
waarbij je normaal gesproken altijd gaat piekeren.
Als voorbeeld nemen we het strijken van een berg 
wasgoed. Probeer tijdens het strijken eens bewust 
niet te piekeren. Doe je dat wel, trek dan aan het 
elastiekje. 

Het is een heel simpele oefening, die ondanks haar 
eenvoud heel veel impact heeft. Misschien vraag je je af 
hoe zoiets simpels toch kan werken.

Wel, piekeren is eenvoudig af te leren via het stoppen-
met-piekeren-principe: met de praktische, eenvoudig 
uit te voeren oefeningen die in dit boek staan. Samen 
met de opgedane kennis over je denkgewoonten en je 
gevoel, en met begrip over waarom je de dingen doet 
zoals je doet, is dat een gouden combinatie.

PIEKEREN BEGRIJPEN
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De oefening met het elastiekje is een van de vele oefe-
ningen uit het boek.

Alle oefeningen die er in staan zijn bekend. Ze kunnen 
worden teruggevonden in diverse meditatie-, hypnose-, 
opvoedings- en zelfhulpboeken. Het boek dat je nu in 
handen hebt, is zo effectief dankzij de teksten en de 
volgorde van de oefeningen. Maar al is dit boek nog zo 
goed, zonder je eigen inzet gebeurt er niets. 

Dit boek is en blijft een boek, het is geen wondermid-
del. Je moet er hard voor werken en je er voor honderd 
procent voor blijven inzetten. Als je in andere boeken 
soortgelijke oefeningen tegenkomt die bij je passen, kun 
je ze het beste naast dit boek gebruiken. Want het beste 
effect bereik je met optimale informatie en de daarbij 
passende ‘piekeroefeningen’.

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 8% van de 
bevolking piekert! Dat zijn in Nederland ongeveer een 
miljoen piekerende mensen. En dan moet alles nog min 
of meer normaal gaan ook. Dan moet er geen sprake 
zijn van een nationale ramp, een oorlog of een economi-
sche crisis − dan kan het wel oplopen tot over de 50%!

Zoals gezegd, piekert de ene mens wat meer dan 
de andere. Maar er bestaan mensen die uren per dag 
kunnen piekeren. Sommigen piekeren zelfs constant.

Piekeren, angst en depressie vormen met elkaar een 
cirkel. Door piekeren kan iemand angstig worden, wat 
weer kan leiden tot depressiviteit, maar van piekeren 
kun je ook depressief worden, wat weer kan leiden tot 
angst. Piekeren is een van de symptomen van depres-
sie.

PIEKEREN BEGRIJPEN

Het verhaal van ex-piekeraar Sonja

Ik heb onlangs het pieker-elastiekje geïntroduceerd bij 

mijn vriendin Helga. Die had op een niet al te fraaie manier, 

zonder waarschuwingen vooraf, te horen gekregen dat ze 

ontslagen zou worden.

Na de begrijpelijke forse huilbuien en aanvallen van wan-

hoop, bleef Helga in de piekerstand staan. Daardoor kwam 

er maar weinig terecht van de voorbereidingen die ze wilde 

treff en, om een tweede gesprek met haar baas beter te 

doen verlopen. Ze sliep niet meer, bleef keer op keer details 

uit het eerste gesprek naar boven halen en voorzag de ver-

schrikkelijkste doemscenario’s voor de toekomst.

Daarom heb ik voor haar een pieker-elastiekje gezocht 

en haar laten zien hoe een pluk aan dat elastiekje, de pie-

kerstroom even tot stilstand kon brengen. Het eerste uur 

heeft ze ontelbare keren aan het elastiekje geplukt, maar 

langzaam verminderde het plukgeluidje en werd ze wat 

rustiger en helderder in haar hoofd. Eindelijk kon ze zich in 

alle kalmte op het gesprek gaan voorbereiden.

Ze heeft uiteindelijk redelijk rustig het gesprek kunnen 

voeren, zonder zich te laten verleiden tot tranen of woede, 

zo meldde ze later niet zonder trots. Een groot succes dus 

voor het  elastiekje.
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Maar let wel! Al hoeft een piekeraar niet altijd depres-
sief te zijn, iemand die depressief is, is per definitie wel 
een piekeraar.

Uit een onderzoek uit 1989 dat Myrna Weissman en 
Gerald Klerman van de Columbia Universiteit in Ame-
rika uitvoerden, is gebleken dat onze generatie veel vat-
baarder is voor ernstige depressies dan de generaties 
voor ons. 

Van de mensen die na 1955 zijn geboren, krijgt veertig 
procent te maken met een depressie die zo ernstig is, 
dat psychiatrische hulp noodzakelijk is. Dat percentage 
ligt daarentegen bij mensen die voor 1915 zijn geboren, 
op minder dan twintig procent. Men verwacht een nog 
hoger percentage aan ernstige depressies bij de huidige 
generatie.

De buikademhaling

Door gebruik te maken van de buikademhaling kun 
je heel gemakkelijk je piekergevoelens onder controle 
krijgen. Een diepe regelmatige ademhaling zorgt voor 
balans in jezelf. 

Als er door te piekeren gevoelens loskomen, zul je 
meteen merken dat je ademhaling boven op je borst-
been zit. Er is dan geen balans! Concentreren op de 
buikademhaling vermindert piekergevoelens én je pie-
kergedachten. 

Doe deze oefening net zolang totdat het geen inspan-
ning meer is, maar een aangename, langzame in- en uit-

ademing. Laat deze ademhaling een gewoonte worden. 
Dan zul je minder snel van slag raken en steviger in je 
schoenen komen te staan.

Deze oefening kun je het makkelijkst liggend aanleren. 
Later, als je de oefening onder de knie hebt, kun je de 
oefening zittend doen of staand. Je kunt deze oefening 
altijd en overal in de praktijk brengen, zelfs als je staat 
tanden te poetsen. 

Het is mogelijk dat je je door deze oefening wat lichter 
in je hoofd voelt. Dat is een normale reactie omdat je 
niet gewend bent aan een diepe buikademhaling. Hoe 
dieper je ademhaalt, des te meer zuurstof er in je bloed 
komt.

Oefening
De buikademhaling

Je plaatst je pinken en de ringvingers van beide 
handen in je liezen. De overige vingers en duimen 
leg je gespreid om je buik. Dan, terwijl je inademt, 
duw je je buik uit. Je duwt je buik vooruit om 
plaats te maken voor de lucht die je inademt. Duw 
je buik uit bij het inademen en je buik in bij het 
uitademen. Dat is een kwestie van oefenen.

Terwijl je inademt, duw je je handen weg met 
je buik en als je uitademt duw je met je handen 
je buik naar binnen. Als je dit in het begin alleen 
met een flinke druk van je handen doet, of als je dit 
door iemand anders laat doen, zit je ademhaling 
al meteen onder in je buik. Als dat goed gaat, kun 
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je de druk van je handen iets losser laten. Als je 
merkt dat je ademhaling weer naar boven schiet, 
duw je weer wat harder met je handen.

Laat je schouders ontspannen hangen, span ze 
niet aan. Het is soms handig er een spiegel bij te 
gebruiken als je staand of zittend oefent. Het is 
de bedoeling dat alleen je buik beweegt en niet je 
schouders. Je moet dus niet je schouders optrek-
ken om ruimte te maken, ruimte maken doe je met 
je buik.

Met denken is helemaal niets mis!

Wie zich bewust is wat hij doet en wat hij denkt, is op 
de goede weg om te leren stoppen met piekeren. Pieke-
ren is niets meer en niets minder dan een gewoonte.

PIEKEREN BEGRIJPEN

Het verhaal van ex-piekeraar Jantien

Al een tijd zat me iets niet lekker. Daar wilde ik wel iets mee 

doen, maar ik was zo boos om wat er was gebeurd, dat ik 

steeds in die boosheid bleef hangen. Het boos zijn kostte 

me zo veel energie dat er echt iets moest gebeuren. Steeds 

als ik mezelf door het piekeren in boosheid en in andere 

gevoelens verloor, probeerde ik de ademhalingsoefening. 

Toen ik vond dat ik dit goed onder controle had, toonde ik 

eindelijk het lef om het gesprek aan te gaan.

Vlak voor het gesprek heb ik mezelf eerst tot rust gebracht 

met de ademhalingsoefening. Ik heb in mijn hoofd nog 

even doorgenomen wat ik wilde zeggen, welke boodschap 

ik over wilde brengen.

Om mezelf te herinneren aan mijn ademhaling, heb ik gedu-

rende het gesprek losjes mijn hand op mijn buik gehouden. 

Ik wist dat ik, als ik weer boos zou worden, me zou laten 

afl eiden en een welles-nietes gesprek zou krijgen. Toen ik 

weer naar buiten liep, was ik enorm trots op mezelf en dat 

ben ik nu nog steeds als ik er weer aan denk. Helaas heeft 

het gesprek me niet gebracht wat ik hoopte. Dat is natuur-

lijk jammer, maar ik heb wel iets belangrijks geleerd. Ik kon 

mijn boodschap overbrengen, zonder dat ik me verloor in 

mijn boosheid.



14

STOPPEN MET PIEKEREN

15

Daarom is het belangrijk om nauwgezet je gewoonten 
als het ware onder de microscoop te leggen en die te 
bestuderen.

Als bijvoorbeeld je piekeren te maken heeft met onze-
kerheid, wees je dan bewust waardoor die onzekerheid 
wordt opgeroepen. Dan ben je al voor de helft klaar. De 
andere helft bestaat uit oefenen. Oefen jezelf juist op de 
momenten dat je niet piekert.

Maak je de technieken eigen, zodat je er blindelings 
op kunt vertrouwen als je ze nodig hebt. Het is vooral 
belangrijk te weten wat gevoelens nu werkelijk inhouden, 
hoe je hersenen werken, hoe je patronen in je piekeren 
kunt onderkennen. Dit is namelijk net zo belangrijk als 
de anti-piekertechnieken uit dit boek. Door je gedachten 
onder de loep te nemen, zwakt de macht die ze over je 
hebben af.

Met denken is dus niets mis. 
Soms is er zelfs als je piekert niets aan de hand. Pieke-

raars weten zelf wel wanneer ze het piekeren aan moeten 
pakken. Sommige mensen denken nu eenmaal veel en 
vaak en kunnen dat ook doen op een manier doen die 
goed voor ze is. Piekeraars kunnen bijvoorbeeld uitste-
kend brainstormen. Ze kunnen goed naar oplossingen 
zoeken, verhalen schrijven of op een andere manier hun 
fantasie gebruiken. 

En wie zijn denkenergie op de juiste manier gebruikt, 
krijgt daar dan ook energie van.

Bij de oefeningen is het belangrijk dat we de technie-
ken blindelings onder controle krijgen, zodat we erop 
kunnen terugvallen als we aan het piekeren zijn. Hoe 
beter we de techniek beheersen, hoe makkelijker het is 
om op dat moment te stoppen met piekeren.

Zie het maar als autorijden. In het begin is schakelen 
erg moeilijk. Als er dan een afslag moet worden geno-
men, moet je overal bij nadenken; aan het terugscha-
kelen, op de rem trappen, in de achteruitkijkspiegel en 
naar alle zijden kijken of er niets aankomt, de stoeprand 
vermijden. Alles komt tegelijk. Maar wie bij het autorij-
den de techniek langzaam maar zeker onder controle 
krijgt, kan meer tijd besteden aan het inschatten van 
de verkeerssituatie. Die hoeft zich niet meer zo druk te 
maken over de techniek. 

In het begin zul je ook bij de piekeroefeningen onge-
looflijk veel nadenken. Maar als je de piekeroefeningen 
op een gegeven moment kunt dromen, kun je er heel 
gemakkelijk op terugvallen.

Als je de techniek helemaal beheerst, is het vaak al 
genoeg om aan een bepaalde oefening te denken, zoals 
bijvoorbeeld die van het papieren propje, om te stoppen 
met piekeren.

Sommige oefeningen lijken sterk op elkaar. Maar er 
zal er altijd wel eentje bij zijn die je meer aanspreekt dan 
de andere. Toch is het goed om alle technieken onder 
de knie te krijgen. Want als je er maar eentje uit je hoofd 
leert en opeens merkt dat je weer aan het piekeren 
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Piekeren is misbruik maken van je 
verbeeldingskracht.
     - Ria Bettgens
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bent, dan heb je ook alleen maar die ene oefening tot 
je beschikking. Als je ze allemaal beheerst, schiet er je 
altijd wel een te binnen die je kunt gebruiken om te stop-
pen met piekeren.
 We hebben nu al de piekerelastiek en de ademha-
lingsoefening gehad om te oefenen. Deze volgende twee 
oefeningen kunnen gebruikt worden in situaties waarbij 
je weet dat je piekert, daar ook al piekerend naar handelt, 
maar niet goed weet hoe je daar mee om moet gaan.
 De volgende twee oefeningen zijn visualisatieoefe-
ningen. Visualiseren is letterlijk het vertalen van een 
gedachte naar een beeld. Anders gezegd: Visualiseren 
is het er in positieve zin eens flink op los piekeren. En 
echte piekeraars weten dat zij heel goed zijn in het zich 
inbeelden van allerlei situaties.
 Gebruik daarom je piekerkwaliteiten op een positieve 
manier bij de volgende twee visualisatieoefeningen.

 Oefening 
Hoe wil mijn ideale ik het doen?

Ga gemakkelijk zitten. Begin eventueel met de 
ademhalingsoefening en haal een paar maal diep 
adem. Visualiseer hoe jouw ideale ik de situatie 
zou aanpakken, alsof je een video bekijkt. 

Telkens als je merkt dat je niet vanuit je ideale 
ik handelt, spoel je terug naar eerdere beelden of 
woorden en neem je daar de draad weer op. Dit is 
een goede manier om een gesprek voor te bereiden 
waar je tegenop ziet. Doe de oefening net zolang 
totdat ze helemaal eigen voelt.

Oefening 
Hoe zou een ander dit aanpakken?

 Dit is een variant op de vorige oefening: hoe wil 
mijn ideale ik het doen? In plaats van jouw ideale 
ik, neem je iemand anders als voorbeeld. Iemand 
waar je tegenop kijkt. Iemand die je bewondert.

 Maak je die eigenschappen van de ander eigen, 
waarvan je vindt dat je ze mist of nog niet goed 
genoeg ontwikkeld hebt. Visualiseer dit net zolang 
totdat je deze onder de knie hebt. Maar kijk ook bij 
jezelf hoe jij zou zijn als je over deze eigenschap-
pen zou kunnen beschikken. Hoe zou je leven er 
dan uitzien? 

PIEKEREN BEGRIJPEN

Kostbaar is de wijsheid die door de ervaring 
wordt verkregen .
        - R. Ascham
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steeds. Op de meest vreemde momenten kon dit door mijn 

hoofd schieten en dan konden mijn gedachten lekker gaan 

malen. Weken, zelfs maandenlang ging dit maar door in 

mijn hoofd. 

Ondertussen zag ik haar wel regelmatig, maar kaartte ik het 

nooit aan. Want ik was dan bang dat ik het weer te groot 

zou maken. Daarna volgde de gedachte dat het eigenlijk 

wel goed zou zijn om mijn probleem te benoemen, zodat 

die gedachten dan in ieder geval uit mijn hoofd zouden 

zijn. En of dit gedachtekringetje al niet lastig genoeg was, 

piekerde ik er weer over dat ik me in angstgevoelens zou 

kunnen gaan storten. En dat resulteerde dan weer in een 

discussie in mijn hoofd, waarover ik nou eigenlijk zo zat te 

piekeren en waarom ik me druk zat te maken.

Tegenwoordig neem ik iemand voor ogen waarvan ik denk 

dat deze mij zou kunnen helpen in deze situatie. Die per-

soon combineer ik dan met mijn ideale ik en dan stel ik me 

voor hoe die dat zou aanpakken. 

Dit helpt me om een gesprek achteraf los te laten. Hoe 

meer ik dit oefen, des te sneller lukt het me. Ik gebruik deze 

methode ook in gesprekken waarvan ik vooraf al inschat 

dat ik ze moeilijk vind en ik moet zeggen dat het werkt. Ik 

probeer ook steeds meer mijn gedachten een halt toe te 

roepen en gelukkig lukt me dit steeds beter.

Het verhaal van Eva, een bijna ex-piekeraar

Hoe Eva van een mug een olifant maakte

Ik kan heel erg piekeren over dingen die ik ooit in een 

gesprek heb gezegd. Achteraf vind ik dan dat ik dat niet 

had moeten zeggen, of ga ik me afvragen hoe dat, wat ik 

heb gezegd, bij de ander is overgekomen. De meest bizarre 

scenario’s ontstaan dan in mijn hoofd, terwijl de ander zich 

waarschijnlijk niets heeft aangetrokken van de opmerking, 

of het misschien niet eens heeft gehoord.

Toen ik bijvoorbeeld laatst bij een vriendin mijn hart heb 

gelucht, omdat ik echt even in een diepe dip zat, vond ik 

het heel fi jn om iemand te hebben waarbij ik letterlijk kon 

uithuilen.

Tegen het einde van dat gesprek zei ik dan ook, dat zij het 

beste was wat me in mijn leven was overkomen. Op dat 

moment voelde dat ook echt zo. En ze is ook echt één van 

de belangrijkste personen voor mij in mijn leven. Ik kan 

altijd bij haar terecht en ze steunt me in mijn streven om 

mijn leven te ontwikkelen in positieve zin. Nadat ik dat had 

gezegd, ben ik me er later toch druk over gaan maken. Ik 

was bang dat ik een te zwaar beroep op haar deed. “Claim 

ik haar niet te veel? Eis ik haar niet te veel op”, dacht ik maar 

PIEKEREN BEGRIJPEN
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Denken over gevoel of gevoelens anders voelen

We hebben als mens een vrije wil. Daardoor kunnen 
we ook acties ondernemen die tegen ons gevoel indrui-
sen. We kunnen beslissingen nemen op basis van kennis, 
feiten en gevoelens, maar ook door een combinatie van 
ons gevoel en het verstand.

Daardoor kunnen we grenzen verleggen en dingen 
doen, die niet rationeel zijn. Je zult een hond nooit uit 
vrije wil zien bungee-jumpen, omdat die zijn primaire 
angst niet zal overwinnen. Maar jij als zijn baas, kan je 
hond wel overhalen het te doen. Door het vertrouwen 
dat je hond in jou heeft zal hij springen, maar dat zal hij 
nooit uit zichzelf doen. Als mens kun je juist die gren-
zen wel opzoeken en verleggen, waardoor je veel meer 
keuzemogelijkheden krijgt. Wij kunnen, in tegenstelling 
tot dieren, wel bungee-jumpen. Dat doen we door ons 
over onze primaire angst heen te zetten. Wie zijn angst 
opmerkt, hoeft dus niet altijd te vluchten.

Het voorgaande is ook van toepassing bij gemoeds-
toestanden. Wie bijvoorbeeld boos is, hoeft niet per se 
uit zijn vel te springen. Het is al voldoende om te besef-

fen dat je boos bent. Daarna kun je op rustige toon iets 
bespreken. Meestal kom je dan beter uit je woorden en 
weet je ook beter uit te leggen wat er aan de hand is.

Het is ook makkelijker, je hoeft niet in je boosheid te 
blijven hangen en de energie die je gebruikt om boos te 
zijn kun je dan voor iets anders gebruiken.

Er is een wezenlijk verschil tussen emoties en gevoe-
lens. Emoties komen automatisch bij je op als je lichaam 
reageert op een situatie. Gevoel neem je pas waar, nadat 
je de emotie waargenomen hebt. Hoe gaat dit proces 
van het waarnemen van je gevoel nu lichamelijk in zijn 
werk?

Een emotie ontstaat onder in de hersenstam, maar we 
worden ons er pas van bewust als die emotie de grote 
hersenstam heeft bereikt. De grote hersenstam smeedt 
van deze informatie een samenhangend geheel en ver-
bindt dit met onze bewuste waarnemingen, gedachten 
en fantasieën.

Als dat verwerkt is, treedt het gevoel in werking. Daar-
bij worden bepaalde patronen gehanteerd, waardoor 
eigenlijk al voorspelbaar is hoe we gaan reageren. We 
worden bijvoorbeeld boos, omdat iemand niet laat weten 
dat hij later komt, of omdat diegene altijd te laat komt. In 
ons hoofd vullen we het van tevoren al helemaal in. We 
denken al: ‘Als hij nu weer te laat komt, dan ...!’

Onze gevoelens worden onder meer gekleurd door 
ervaringen uit het verleden. Wie in een situatie een onaan-
genaam gevoel heeft gehad, gaat bepaalde situaties ver-
mijden. Dit proces kan zelfs een heel eigen leven gaan 
leiden en ons leven diepgaand beïnvloeden. Het kan zijn 
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Het vermogen om zichzelf te veranderen, 
dat wil zeggen om te leren, is misschien wel 
het meest indrukwekkende gegeven van de 
mens.
         - E.L. Thorndike



22

STOPPEN MET PIEKEREN

23

dat we een winkel niet meer in durven omdat we ooit in 
die winkel een aanval van hyperventilatie kregen.

Wie dit ooit heeft meegemaakt, weet hoe intens 
deze ervaring is. Maar wat gebeurt er vervolgens? Op 
grond van die ervaring zijn er twee mogelijkheden: De 
eerste mogelijkheid is dat je de volgende keer gewoon 
de winkel binnengaat in het besef dat zo’n hyperventila-
tieaanval nu eenmaal wel eens kan voorkomen. In het 
tweede geval neem je jezelf voor, dat jou dat per se nooit 
meer mag overkomen. 

Wie voor de laatste mogelijkheid kiest, blijft doorlo-
pend in gedachten bezig met de angst dat hetzelfde hem 
nog eens zal overkomen.

Door zo te denken, krijgt de vorige ervaring vaste 
grond onder de voeten. Gedachten zijn erg machtig en 
beïnvloeden daardoor je waarnemingsvermogen. Wie 
zo blijft denken, verhoogt zijn angstgevoel. Het lichaam 
reageert met een verhoogde hartslag, vervolgens wordt 
het warm en gaat het zweten. 

Dit zijn de bekendste symptomen. Door dit denkpa-
troon zetten we ons lichaam als het ware aan tot een 
nieuwe aanval. Wie zich niet bewust is van de gedachten 
die hieraan voorafgaan, krijgt weer een aanval. En daar-
door gaat iemand op een gegeven moment bepaalde 
plaatsen vermijden. Niet vanwege die aanval die hij ooit 
gehad heeft, maar doordat hij angstig blijft denken. En 
het denken beïnvloedt de waarneming.

Een ander voorbeeld: je hebt met je auto op een 
bepaalde plaats een ongeluk gehad. Dit ongeluk is goed 
afgelopen, je bent eigenlijk alleen flink geschrokken.

Telkens wanneer je die plaats passeert, sta je erbij stil. 
Piekeraars zijn er dan erg goed in om allerlei negatieve 
scenario’s te bedenken. Want wat had er allemaal wel 
kunnen gebeuren?

Het komt in piekeraars eenvoudig niet op, om positief 
te denken en blij te zijn dat er niets gebeurd is.

De onderzoeker en hoogleraar Paul Ekman heeft 
geconcludeerd, dat het iemand blij en gelukkig kan 
maken wanneer hij op de juiste manier glimlacht. Ook 
al is daar helemaal geen reden toe. Het moet alleen wel 
op de juiste manier gebeuren: niet alleen de mond moet 
lachen, maar juist ook de lachrimpels bij de ogen dienen 
gebruikt te worden. Deze twee moeten samenwerken. 
Als alleen de mond gebruikt wordt, krijg je een beleefd-
heidsglimlach.

Het verschil tussen willen en houden van

Het gaat in ons leven al lang niet meer om alleen maar 
de basisbehoeften. Wij willen alles hebben en ook nog 
van alles het beste. En hebben we het eenmaal, dan 
wennen we er ook weer snel aan. We willen gewoon 
dingen hebben en het maakt ons eigenlijk niet uit wat we 
ervoor moeten doen of betalen. Dit geldt voor gevoelens 
én voor materiële zaken.

Verwachtingspatronen vergroten het geluk. We krijgen 
een voorproefje van het geluk als we ons voorstellen hoe 
iets gaat worden. Als we bezig zijn met alle voorberei-
dende werkzaamheden om geluk te creëren, verhoogt 
dit voorproefje ons geluksgevoel.

PIEKEREN BEGRIJPEN
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Vaak schaffen we spullen aan zonder ons af te vragen 
of we het wel echt nodig hebben. Wie zegt dat hij geen 
dvd-speler heeft of geen mobiele telefoon, wordt raar 
aangekeken. 

Impulsaankopen maken niet gelukkig. Integendeel. 
Het blije gevoel bij de aanschaf ebt ook weer snel weg. 

 Het is gebleken uit onderzoeken, dat als iemand zijn 
best niet heeft hoeven doen om iets te verkrijgen, de 
gewenning eraan snel volgt. En daardoor is er weer 
behoefte aan een volgende impulsaankoop. 
 Een impulsaankoop geeft maar een heel kortstondige 
bevrediging. Wie denkt dat hij iets nodig heeft om geluk-
kig te worden, zal niet tevreden zijn voor hij het heeft. Het 
is belangrijk te beseffen dat het bezit van dingen maar 
voor een korte tijd gelukkig kan maken. Wie zich bewust 

Er is een duidelijk verschil tussen willen en houden 
van. Iemand die rookt weet het verschil maar al te goed. 
We maken echter niet graag onderscheid tussen willen 
en houden van. En omdat we daar vaak geen onder-
scheid in willen aanbrengen, kan dit nog wel eens tot 
een verslaving leiden.

Een verslaving is ook aangeleerd gedrag. Roken, 
drinken, hete pepers eten, al die ‘genietingen’ beginnen 
niet met genot, maar we leren gaandeweg wel om ervan 
te genieten. Zoals in vele onderzoeken is aangetoond, 
zullen ratten geen pepers uit zichzelf eten. Ze zullen dit 
altijd vermijden als het kan.

Meestal beginnen mensen met een verslavende 
gewoonte, om een moeilijke situatie wat makkelijker te 
maken. Nicotine helpt bij verveling en stress, alcohol 
kalmeert en neemt angst weg, cocaïne ontremt.

Wie deze stoffen het beste kan verdragen, heeft daar-
door ook de meeste kans om verslaafd te raken. De her-
senen houden de verslaving in stand en niet het genot. 
Genot is een vluchtig gevoel. Met het eten van een pak 
koekjes, daarna een ijsje pakken en dit geheel afsluiten 
met een zak chips, wordt begeerte een doel op zich. Het 
doel is dan niet meer het eten van een koekje, ijsje of 
chips. Begeerte maakt verlangen los, waarbij het doel 
nog wel eens uit het oog wordt verloren.

Het is goed om te beseffen dat begeerte niet altijd in 
genot hoeft te eindigen. Vaak is het voor je gevoel het-
zelfde, om bij datgene waar je zin in hebt, je alleen maar 
voor te stellen wat het met je zou doen. En dat geldt ook 
voor materiële zaken.

PIEKEREN BEGRIJPEN
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wordt dat hij ook zonder materiële zaken kan, heeft alles 
wat hij nodig heeft. De volgende twee oefeningen zullen 
dit duidelijk maken.

Oefening 
Wensen van buiten

Neem pen en papier. Begin eerst met rustig te 
zitten en de ademhalingsoefening te doen. Ga ver-
volgens, terwijl je rustig bezig bent met je ademha-
ling, eens nadenken welke dingen geluk of vreugde 
brengen in je leven. Het maakt niet uit wat. 

Neem er de tijd voor en denk het helemaal goed 
door. Voel eens hoe je je hierbij voelt. Waar je wat 
voelt. En wat voor gevoel dit gevoel je geeft. Als je 
zover bent, schrijf dan alle dingen op die in je zijn 
opgekomen. Laat daarna nog eens je gedachten 
gaan over het lijstje.

Begin dan weer met de ademhalingsoefening 
en neem het belangrijkste punt van het lijstje in 
gedachten. Concentreer je hier helemaal op. Stel 
het je zo volledig mogelijk voor. Neem rustig alle 
tijd die je nodig hebt om het helemaal te doorle-
ven. Het kan zijn dat het onderwerp verandert, dat 
maakt niet uit. 

Blijf jezelf concentreren op het gevoel dat je erbij 
hebt. Ontdek de plaats waar het gevoel vandaan 
komt. Als je helemaal klaar bent, schrijf dan op 
hoe je je voelde tijdens de oefening en erna.

Ga na deze oefening meteen door met de oefening 
‘wensen van binnen’.

Oefening 
Wensen van binnen

Neem weer even de tijd om je ademhalingsoe-
fening te doen. Het is sowieso goed om bij iedere 
oefening even rust te nemen door de ademhalings-
oefening te doen. In deze oefening laat je alle ver-
langens van de vorige oefening achter je. 

Nu is het de bedoeling dat je je concentreert 
op iets dat je het mooiste vindt in de natuur. Het 
maakt niet uit wat het is. Kies iets uit wat voor 
jou speciaal is en richt er je totale aandacht op. 
Een vogeltje dat baddert in een plas water en daar 
helemaal in opgaat, een boswandeling, het zien 
van een regenboog. Alles wat je maar mooi of bij-
zonder vindt in de natuur. Zie het zo gedetailleerd 
mogelijk voor je. Zie hoe de vogel helemaal opgaat 
in het badderen, vol overgave, maar toch alert op 
alles om hem heen. 

Ook hier geldt weer dat het niet erg is als het 
onderwerp tijdens de oefening verandert, zolang 
het maar een natuurvoorstelling is. Als je het je 
helemaal voor kunt stellen, richt dan je aandacht 
op je gevoelens.

Schrijf ook dit weer helemaal uit. Vergelijk ook 
hier weer je gevoelens van nu, met je gevoelens 
van voor de oefening.

PIEKEREN BEGRIJPEN
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 Deze oefeningen hebben je laten ervaren wat je in jezelf 
losmaakt, door je te concentreren op een bepaald beeld 
in je gedachten. Als het goed is, heb je twee verschil-
lende ervaringen gehad. Als je het op de juiste manier 
gedaan hebt, zal de eerste oefening je meer moeite 
hebben gekost dan de tweede oefening. Bij de eerste 
oefening creëer je je eigen geblokkeerde lift. Doordat er 
aan een wens van buitenaf een prijskaartje hangt, houdt 
dit een verborgen moeten in.
 Bij de eerste oefening zullen je gedachten ook meer 
afgedwaald zijn dan bij de tweede oefening. Dit heeft te 
maken met het gegeven dat je innerlijke natuur (een 
meditatieterm) reageert op natuurlijke schoonheid. Het 
houdt geen verlangen in, het moet niets. Net zoals we 
reageren op een puppy, op de regenboog die ons doet 
glimlachen, of zoals ouders die nog even om de hoek 
van de deur naar de kinderen kijken als ze slapen.
 Doordat de tweede oefening niets met een verborgen 

‘moeten’ te maken heeft, komt er een natuurlijk geluks-
gevoel in ons naar boven. Alles wat we nodig hebben om 
gelukkig te zijn is het toelaten van goede gevoelens. Wie 
de tijd neemt en er even voor gaat zitten, ziet dat er ons 
niets ontbreekt. Dingen die we kunnen kopen, dingen 
die we doen, relaties die we hebben, zijn een aanvulling. 

We hebben ze niet nodig om ons heel te voelen omdat 
we dat al zijn!

Zie jezelf als een toetje: de slagroom en het kersje zijn 
extra’s die een toetje lekkerder kunnen maken. Maar als 
de basis van het toetje niet goed is, kan geen slagroom 
en kers dat verbeteren. 

Relaties, een baan, geld, enzovoort zijn de aanvullin-
gen, wij zijn zelf het toetje.

 Niemand heeft er moeite mee een baby of een puppy 
te vertrouwen. We weten instinctief dat we niets te vrezen 
hebben. We zullen niet ‘gepakt’ worden. We mogen zijn 
wie we zijn.
 Het gebeurt dan ook niet zelden dat je op zo’n moment 
ineens overmand wordt door je gevoelens en bijna in 
tranen uitbarst. Het is echter absoluut niet nodig om 
deze situaties uit de weg te gaan. Geniet ervan en laat je 
gevoelens een weg zoeken om zich te uiten.
 Veel mensen denken dat geluk van buitenaf moet 
komen en niet van binnenuit. Maar een carrière, sport, 
relaties, al die dingen maken niet wie we zijn, het blijven 
extraatjes. We komen er vaak ook niet onderuit.
 Tel de volgende keer dat je een drogisterij binnenloopt 
eens voor de lol hoeveel soorten tandpasta er zijn, hoe-
veel soorten shampoo. We worden overvoerd. Het komt 
fabrikanten goed uit dat we geluk buiten onszelf zoeken 
en niet in onszelf. 
 Denk daarom de komende twee weken bij het bood-
schappen doen eens na of je al die spullen in je mandje 
wel echt nodig hebt. Maakt het gelukkig als ik dit artikel 
koop? En hoe lang maakt het me gelukkig?

PIEKEREN BEGRIJPEN

Rijkdom is niet de groei van je vermogen 
maar de beheersing van de geest.

              - Brian Tracy




