
Omgaan met zorgen, een stappenplan 
 
Soms komt het voor dat je je teveel zorgen maakt. Je gaat dan tobben en “denkt jezelf in de put”. Het 
gevolg was dat je somber wordt en dat er niets meer uit je handen komt. Reden genoeg om hier mee 
om te leren gaan. Er zijn verschillende manieren, waaronder: ademhalingstechnieken, spieren 
spannen en ontspannen, een briefje maken met wat er allemaal moet gebeuren, afspraken met 
vrienden JUIST niet afzeggen en: het GGGGG-schema. Dit staat voor Gebeurtenis � Gedachte � 
Gevoel � Gedrag � Gevolg. Hieronder staat eerst een kort stappenplan hoe je deze aanpak toe kunt 
passen.  
 
Stappenplan voor het omgaan met zorgen 
1. Breng de gebeurtenis of situatie waar je zorgen om hebt heel gedetailleerd in kaart. Wie was er  
    aanwezig, wanneer gebeurde het, waar gebeurde het, wat gebeurde er etc. 
2. Beschrijf de gedachten die kreeg als reactie op iets dat gebeurde.  
3. Beschrijf hoe je je voelde door die gedachten. 
4. Beschrijf wat je deed. 
5. Beschrijf wat het gevolg was.  
 
Dit is het opstellen van het GGGGG-schema. Je moet iets met je zorgen als het gevolg bij 5 niet 
positief was.  
 
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. 
Gedachten die niet waar zullen zijn en gedachten die je niet helpen om je doel te bereiken zijn 
storende gedachten. Vervang nu deze storende gedachten met “helpende gedachten”. Dit zijn 
gedachten die je niet verlammen en die je in staat stellen om adequaat te handelen. Bovendien zijn 
ze vaak veel reëler.  

 
7. Probeer nu (eventueel samen met je partner of een vriend(in)) je gedrag te bepalen op basis van  
    deze helpende gedachten. Wat ga je volgende keer doen, zodat je EN het resultaat behaalt wat je  
    wilt EN zodat je jezelf niet “in de put praat”?  


