
Woedethermometer 

Heb je wel eens het gevoel dat je regelmatig boos of zelfs woedend bent? En dat je niet 
precies weet hoe je met deze gevoelens om moet gaan? Lees dan snel verder en leer hoe 
je deze gevoelens kunt herkennen en op welke manier je hier beter mee om kunt leren 
gaan. 
 

Hoe werkt het? 

Je gaat na wat je eigen ervaringen met jouw boze gevoelens zijn. Hoe ziet het er 
bijvoorbeeld uit als je licht geïrriteerd bent? Waar word je blij van? En wanneer ben je 
woedend? Je zal zien dat dit allemaal afhangt van de situatie, jouw reactie en hoe je op 
dat moment met het gevoel omgaat! Met behulp van de woedethermometer kan je zelf 
deze signalen gaan leren herkennen. Zo leer je precies hoe je jouw woede beter kunt 
beheersen en wat je op zo´n moment kunt doen. Voor de momenten waarop je je 
relaxed voelt geef je het cijfer 0 en voor de momenten waarop je écht woedend bent 
geef je het cijfer 10. Je kunt zelf nagaan wanneer je gevoel er tussenin zit: dan geef je 
een cijfer tussen de 0 en de 10. 
 
Als je de trappen van jouw woedethermometer in hebt gevuld, dan kan je jouw eigen 
eerste hulpkaart maken. Wat maakt jou rustig? Waardoor koel jij af? Kortom: hoe kan jij 
je woede beheersen? 
 
Zelfhulpkaart (G-schema): 

Wat is de situatie? 
Wat merk je aan je lichaam in situatie o -10 ? Wat zijn de lichamelijke signalen ? Wat 
gebeurd er als je kwaad wordt? 
 
Als je deze vroege waarschuwingen voelt, loop je dan het risico je zelfbeheersing te 
verliezen? 
 
Wat voel je nu ? 
 
Wat zijn de gedachten die je hebt in iedere situatie? Wat gaat er door je hoofd ? 
Zijn dit negatieve gedachten? Hoe kun je deze in de zelfhulpkaart omzetten in positieve 
gedachten? Zet deze er tegenover. 
 
Reageert je lichaam vooral op je gedachten of op de gebeurtenis? Waarom? 
 
Wat kun je tegen jezelf zeggen aan het begin van een lastige situatie? 
 
Wat is je gedrag? Wat doe je in iedere situatie? Word je geleid door de gedachten die je 
hiervoor had? Zo ja hoe dan? Wat als je de positieve gedachten zou denken …wat doe je 
dan? 
 
Wat zijn de gevolgen? 
 
Stel je hebt ruzie gehad. De ruzie is niet opgelost, Wat kun je achteraf tegen jezelf 
zeggen (als evaluatie)? 
 
Stel, je hebt ruzie gehad. Deze keer heb je het goed opgelost. Wat kun je achteraf 
zeggen (als evaulatie)? 
 
Waar wordt je rustig van ? 
 
Waar kalmeer je van? 


