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SESSIE 1 INTRODUCTIE
Werkblad ‘SPOOR-code’

S poor je gevoel op
P ak je gedachten
O ntdek & gebruik je Spoor-denken
O nderga je angst & gevoelens
R elax, houd jezelf gezond & blij!
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SESSIE 1 INTRODUCTIE
Werkblad ‘Mijn emoties’
BOOS

BANG

VERRAST

BLIJ

VERDRIETIG
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SESSIE 2 - SPOOR JE GEVOEL OP
Werkblad ‘S voor kinderen’
Wat is er gebeurd? (Trigger)

1. Wat dacht ik (zorgen over)? (gedachten)

2. Wat had ik voor gevoelens in mijn lichaam (lichaamsseintjes)?

3. Wat heb ik gedaan? (gedrag)
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SESSIE 2 - SPOOR JE GEVOEL OP
Huiswerkopdracht ‘Gevoelslijst’
Maak een lijst van dingen die lastig zijn vanwege sterke gevoelens of emoties.
Geef de dingen een cijfer tussen 0 en 10 (0= niet moeilijk, 10= heel erg moeilijk)
Deze dingen zijn erg moeilijk:

Deze dingen zijn moeilijk:

Deze dingen zijn een beetje moeilijk:
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SESSIE 4– GEDRAGSACTIVATIE
Werkblad ‘Kate’s Stemming en Activiteiten Dagboek’
Hieronder zie je een voorbeeld van een ‘Stemming en Activiteiten Dagboek’ die Kate
ingevuld heeft voor één week. Gebruik dit voorbeeld bij het maken van je eigen
‘Stemming en Activiteiten Dagboek’.
Dag
Maandag

Stemming (0-10) Aantal
activiteiten
9
5

Dinsdag

4

3

Woensdag

5

2

Donderdag

2

1

Vrijdag

4

1

Zaterdag

3

1

Nog meer tv gekeken, was erg
verveeld

Zondag

5

2

Mama nam me mee naar het
winkelcentrum, toen naar huis
gegaan en geslapen
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Notities
Super dag – mee geoefend
met toneelstuk op school en
samen lunch met vrienden
Niet zo goed – niet naar koor
gegaan, eerder naar huis
gegaan uit school
Saaie dag, niet veel te doen,
nauwelijks vrienden gezien
Voel me ‘down’ – heb maar
een kleine rol in toneelstuk op
school
Ben thuis gebleven en TV
gekeken
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SESSIE 4– GEDRAGSACTIVATIE
Werkblad ‘Lijst Leuke activiteiten’
Gebruik deze tabel om een lijst te maken van leuke of fijne activiteiten. Als je het moeilijk
vindt om op ideeën te komen, kun je de lijst ‘activiteiten die ik leuk zou vinden’
gebruiken. Naast het uitkiezen van leuke dingen om te doen, zorg je ervoor dingen in de
lijst op te nemen die: makkelijk zijn, geen geld voor nodig is en makkelijk te plannen zijn.

Activiteiten
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SESSIE 4– GEDRAGSACTIVATIE
Huiswerkopdracht ‘Mijn `Stemming en Activiteiten Dagboek’
Hier is een Humeur en Activiteiten Dagboek voor jou om in te vullen. Gebruik Kate’s
voorbeeld als je er hulp bij nodig hebt komende week. Probeer de leuke activiteiten bij
te houden deze week.
Dag

Stemming (0-10) Aantal
activiteiten

Notities

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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SESSIE 6 – PAK JE GEDACHTEN
Werkblad ‘Denkvalkuil Figuren’

WAARZEGSTER WANDA
NEGATIEVE NANCY

RAMPEN RIK
SPRINGENDE SIMON
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SESSIE 7 – ONDERZOEK JE GEDACHTEN
Werkblad ‘Het Mysterie’
Werk met je trainer samen met je groep om het mysterie op te lossen! je hebt maar 10
minuten de tijd!
Het mysterie:
Hoeveel …………………………………….. [invullen trainer] zijn er in dit gebouw?

Vragen om te beantwoorden:

1. Wat is de situatie?

2. Wat is jouw hypothese?

3. Hoe heb je bewijzen gevonden?

4. Wat is het antwoord op het mysterie?
.
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SESSIE 7 – ONDERZOEK JE GEDACHTEN
Werkblad ‘O voor kinderen’

Wat is de situatie? …
Wat is de gedachte? …

(Hypothese)

Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren? (0-100%)

(Bewijs)

Wat is de denkvalkuil?

STOP!

Wat is er in het verleden gebeurd?
Ben ik eerder om gegaan met deze situatie?

Ben ik 100% zeker dat mijn angstige gedachte waar is?

Wat kan er nog meer aan de hand zijn?

ONDERZOEK

Is er iets goeds aan deze situatie?

Als mijn angstige gedachte klopt, hoe kan ik er dan mee
omgaan?
Controleer je hypotheses

Hoe groot is de kans dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? (0100%)

Wat zijn mijn gedachten over hoe
ik met de situatie om kan gaan?

GO!
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SESSIE 8 – PROBLEMEN OPLOSSEN EN CONFLICTHANTERING
Werkblad ‘Problemen oplossen’
Probleemoplossen is een manier om je uit situaties te helpen waarin je ‘vast’ zit voor je
gevoel, of wanneer je het lastig vindt om manieren te vinden om een probleem op te
lossen. Gebruik probleemoplossende stappen als richtlijn!
1. Definieer het probleem
Houd het simpel. Hoe je het probleem definieert heeft impact op de oplossingen.
Probeer het zo makkelijk en eenvoudig mogelijk te houden.
Voorbeeld: deze bal moet naar de andere kant van de kamer zonder mijn handen te
gebruiken.
Voorbeeld: ik kan niet naar de verjaardag op zaterdag, omdat ik niemand ken.
2. Brainstorm over oplossingen
Bedenk een aantal mogelijke oplossingen. Probeer nog niet te oordelen; bedenk zo veel
ideeën als mogelijk, zelfs als je denkt dat het slechte oplossingen zijn.
3. Maak een lijst met voor en nadelen van elke oplossing
Probeer minstens 1 goed en 1 slecht ding te bedenken bij elke mogelijke oplossing.
4. Kies een oplossing en probeer hem uit
Op basis van je voor- en nadelen, kies je er 1 en probeer je die uit. Wees specifiek over
hoe en wanneer je de oplossing gaat toepassen.
5. Indien nodig, herhaal het proces
Als de eerste oplossing die je hebt geprobeerd niet werkt, dan kun je een tweede
proberen of opnieuw naar stap 1 gaan en opnieuw proberen. Het kan helpen om de
definitie van het probleem te veranderen of na te denken over andere oplossingen.
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SESSIE 8 – PROBLEMEN OPLOSSEN EN CONFLICTHANTERING
Conflicthantering
Trainer: Laten we de probleemoplossende stappen gebruiken. Heb je laatst een conflict gehad
die je graag wilt oplossen met deze stappen?
Kind: Nou, Ik ben best wel boos de laatste tijd op mijn beste vriend. Vorige week had ze een
feestje en ze had me niet uitgenodigd!
Trainer: Dat is een goed conflict om te proberen op te lossen! Hoe zou jij het probleem
omschrijven?
Kind: Hmm… dat ik boos ben op mijn beste vriend omdat ze me niet heeft uitgenodigd om iets
leuks te doen met vrienden.
Trainer: Fantastisch! En wat was je eerste reactie, hoe wilde je eerst het conflict oplossen?
Kind: Ik heb veel gehuild op zondag toen ik erachter kwam. Dat waren echte boze tranen. IK zag
haar op school op maandag en ik was zo boos dat ik haar wel kon slaan!
Trainer: Hmm… klinkt alsof je best wel overstuur was. Laten we nagaan hoe je de
probleemoplossende stappen kan gebruiken om met dit conflict om te gaan. De eerste stap is
oplossingen te bedenken. Dus de volgende keer als je je vriend ziet, wat kan je dan doen?
Kind: Ik denk dat ik haar zou kunnen slaan, zoals ik zei. Of ik kan nooit meer tegen haar praten
en een eigen feestje geven en iedereen uitnodigen BEHALVE haar! Of ik kan het haar vertellen dat
het me dwars zit.
Trainer: Die oplossingen klinken allemaal alsof je ze kan uitproberen. En je deed het erg goed
om die oplossingen nog niet te beoordelen. Je gooide ze er gewoon uit en bleef niet hangen om
de juiste direct te vinden. Wat zijn de goede en slechte kanten van elke oplossing?
Kind: Nou als ik haar sla, zou het voor een seconde goed voelen, maar dan zou ik in de
problemen komen, waarschijnlijk geschorst van school worden. Als ik nog een feestje geef en
haar niet uitnodig, dan heb ik wraak genomen en krijgt ze wat ze verdiend maar we zouden
waarschijnlijk nooit meer vrienden worden. En meestal vind ik het heel leuk om tijd met haar
door te brengen. Als ik vertel hoeveel ze me heeft pijn gedaan, zou het kunnen dat ze het nooit
meer zal doen maar ik was echt bang en voelde me naar toen ik met haar praatte.
Trainer: Goed gedaan, welke oplossing kies je als eerste om uit te proberen?
Kind: Nou, ik vind het echt leuk om op een dag weer vrienden met haar te zijn dus misschien ga
ik gewoon met haar praten en haar vertellen wat mij dwars zit en kijken wat ze zegt.
Trainer: Goed gewerkt! Ik ben echt trots op de manier hoe je je door deze probleemoplossende
stappen hebt gewerkt en op een oplossing bent gekomen waarvan je denkt dat die werkt. Denk
eraan, als de eerste oplossing niet werkt, kan je altijd terug gaan en andere oplossingen
proberen of nieuwe bedenken!
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SESSIE 9 – INTRODUCTIE VAN EXPOSURE VAN EMOTIE
Werkblad ‘Registeren – hoe voelt mijn lichaam?’
1

niet

Oefening

----------------------------een beetje

Fysieke
sensaties
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5

gemiddeld

Intensiteit
van sensatie
(0-10)

---------------------------veel

Duur

(hoe lang
voordat de
sensatie
verdween)

10

extreem

Notities

(gedachten, emoties,
gedrag)
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SESSIE 10 – INSTRUCTIE VAN EXPOSURE VAN EMOTIE
Werkblad ‘Exposure Contract’

Ik, _____________________ stem in met:

Als het me lukt om dit gedrag succesvol uit te voeren volgende week, dan geven mijn
ouders toestemming om:

Overeenstemming op: (datum)

Kind

Ouder

___________________

______________________

Trainer

___________________
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SESSIE 15 – JE ANGSTEN ONDERGAAN (DEEL 3)
Werkblad ‘Verzilveren’
Terugblikken & Toekomst

1. Wat zal je het meest bijblijven van de training Emotie Detective?

2. Wat zou je nu doen als je een vervelende emotie hebt?

3. Wat zou je leeftijdgenoten met een vervelende emotie vertellen?

4. Wat hoop of wens je voor de toekomst?
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SESSIE 15 – JE ANGSTEN ONDERGAAN (DEEL 3)
Werkblad ‘Word je eigen therapeut’
1. Welke dingen of situaties wil je nog aan werken?

2. Hoe kun je jouw laatste zorgen aanpakken?

3. Welke vaardigheden kun je gebruiken, de komende 4 weken, om je vooruitgang vast
te houden, en te blijven werken aan je doelen (bv. mindfulness, detective denken,
exposures, etc.)?

◊
◊
◊
◊
◊
◊
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