
Omgaan met zorgen, een stappenplan, ingevuld voorbeeld 

 
Dit plan is met een moeder van een cliënt op maat gemaakt en hier opgenomen om op ideeën te 
komen, niet om te kopiëren.  

 
1. Breng de gebeurtenis of situatie waar je zorgen om hebt heel gedetailleerd in kaart. 
- 07.15 uur op de slaapkamer van Peter. Aanwezig: Peter en Els.  
- Peter zegt dat hij ziek is en wil niet naar school*.  
- Els gelooft hem niet. 
- Els wordt boos en zegt dat hij niet ziek is. 
- Vervolgens volgt er een tijdje een welles-nietes-spelletje. 
- Peter blijft liggen.  
- Els zegt dat hij over 10 minuten beneden moet zijn.  
- Peter komt niet.  
- Els gaat weer naar boven (rustig aan de buitenkant, kokend van binnen).  
- Het bovenstaande herhaalt zich weer.  
- Peter doet het licht uit en sluit hiermee het gesprek af.  
 
2. Beschrijf de gedachten die je kreeg als reactie op iets dat gebeurde.  
- Waarom doe je dat?  
- Dit is toch niet normaal?!  
- Het ging zo goed! Nu gaat het weer mis! 
- Waar eindigt het? Moeten we weer opnieuw beginnen?  
 
3. Beschrijf hoe je je voelde door die gedachten. 
- machteloosheid 
- teleurstelling 
- boosheid 
 
4. Beschrijf wat je deed. 
- Ik ging dreigen. 
- Ik ging schipperen en smeken. 
- Ik belde mensen af en ging piekeren. 
 
5. Beschrijf wat het gevolg was.  
- Peter blijft in bed liggen. 
- Ik raakte in de put, piekerde verder en verder en bleef de gedachten herhalen, zodat ze zichzelf  
  versterkten. 
- Er kwam niets meer uit mijn handen. 
- Ik werd kribbig tegen Erik.  
 
6. Bekijk de gedachten van stap 2 nog eens. Geef antwoord (als het een vraag is) of bekijk hoe  
    waarschijnlijk het is dat de gedachte waar is. Vervang nu deze storende gedachten met  
    “helpende gedachten”.  
 
- Waarom doe je dat?  
Op zich is dat geen storende gedachte, want het is een vraag. Het antwoord wist je zelf: moe van 
taakstraf, problemen met leerkracht op school, Peter had het steeds minder naar zijn zin op school.  
 
- Dit is toch niet normaal?!  
Ook een vraag, maar in dit geval wel een storende gedachte. Eigenlijk zeg je namelijk: DIT IS NIET 
NORMAAL! Op zich klopt het dat het niet normaal is dat hij spijbelt, maar er zijn ook duidelijke 
oorzaken aan te wijzen. Bovendien helpt deze gedachten je nog niet verder.  
 
(En nu de echt storende gedachten met je reactie bij dit GGGGG-proces) 
- Het ging zo goed! Nu gaat het weer mis! 
Het hoeft niet perfect. Het komt goed. Het is deels pubergedrag. Ik moet niet in paniek raken, maar 
gewoon het plan uitvoeren.  
 



- Waar eindigt het? Moeten we weer opnieuw beginnen?  
Zo ver terugvallen laat ik niet gebeuren! IK kan ervoor zorgen dat dat niet gebeurt.  
 
7. Probeer nu (eventueel samen met Erik) je gedrag te bepalen op basis van deze helpende 
gedachten.  
- niet in paniek raken; 
- gewoon het plan volgen: tegen Peter zeggen dat het zijn keuze is en dat hij weet dat het  
  consequenties gaat hebben. Deze consequenties ook noemen.  
- afspraken met vriendinnen niet afzeggen.  
 
 
 


