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SESSIE 1 INTRODUCTIE
Werkblad ‘SPOOR vaardigheden’

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 ‘ZEC vaardigheden’
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SESSIE 3 - SOMATISATIE: WAT GEBEURT IN JE LICHAAM?
Werkblad ‘Zelfstandigheid’
Kinderen die meestal hulp krijgen wanneer ze van streek zijn of bang zijn zullen moeten
leren hoe ze zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Heb het daar deze week met je kind
over. Hieronder staan enkele tips:
1. Benadruk dat het erg belangrijk is je kind dat hij/zij zelf zijn/haar emoties te
reguleert; het maakt dat ze zich meer volwassen gaan voelen. Het kan ook helpen
om je kind te vertellen dat jij vertrouwen hebt dat hij de taak zelf kan voltooien.
2. Zoek naar een kleine beloning waarvoor je kind bereid is te werken. Bijvoorbeeld,
als je kind in staat is om naar een nieuwe plek te gaan die eerst vermeden werd,
mag hij/zij het avondeten bepalen.
3. Het is heel belangrijk dat, wanneer het kind instemt met de (zelfstandigheid
bevorderende) taken, je als ouder het kind niet helpt. Respecteer als ouder de
worsteling van je kind, het falen en het weer proberen. Het is oké om je kind aan
te sporen maar probeer de taak van je kind niet over te nemen.
4. Als je kind moeite heeft met een taak, bevorder je zelfstandigheid door de
hoeveelheid hulp die je geeft stap voor stap te minderen.
5. Geef je kind een compliment (of een kleine beloning) elke keer als hij/zij werkt
aan één of meer van de doelen, of oefent met (zelfstandigheid bevorderende)
vaardigheiden. Complimenteren werkt goed als bekrachtiging (“hard gewerkt/
goed geoefend!”). Wanneer je een kind specifiek prijst (“wat goed dat zelf je eigen
eten hebt besteld!”), dan werkt het over het algemeen nog beter.
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SESSIE 4 - GEDRAGSACTIVATIE
Werkblad ‘Emotionele intensiteit en Hiërarchie van Vermijding’
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geen intensiteit*
nooit vermijding
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Emotioneel?
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hoogste intensiteit
altijd vermijding

Vermijding
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Gedaan?
Ja/Nee
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(minst intense emoties)
*Wat betekent intensiteit? Intensiteit betekent hoe sterk of sterk of ernstig je emoties zijn bij situaties. Het is goed om te
beoordelen als intens, ook al voelt maar 1 of sommige emoties sterk in een bepaalde situatie.
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SESSIE 6 – PAK JE GEDACHTEN
Werkblad ‘P voor Ouders’
Ons gevoel is direct gerelateerd aan wat we geloven en hoe we denken. In elke situatie
kunnen we verschillende gedachten hebben. Door sommige gedachten voelen we ons
kalm of gelukkig, door andere gedachten voelen we ons angstig of somber. Dit laatste
heeft te maken met Denkvalkuilen.
Waarzegster Wanda: Gedachten lezen. Geloven dat je weet wat anderen denken zonder
andere, meer voor de hand liggende, mogelijkheden na te gaan. Geen moeite doen om te
checken wat anderen daadwerkelijk denken.
Voorbeeld: Wanda denkt dat een meisje in haar klas haar zeker niet mag, ook al heeft ze nog nooit
met haar gepraat.
Jouw voorbeeld:

Springende Simon: Naar conclusies springen. Denken dat de kans dat iets ergs gebeurt veel
groter is dan dat deze daadwerkelijk is.
Voorbeeld: Simon denkt dat er 90% kans is dat het vliegtuig neer zal storten (terwijl de echte kans
meer is ongeveer rond de 0,000013% is).
Jouw voorbeeld:

Rampen Rik: Het ergste denken. Jezelf vertellen dat het allerergste aan het gebeuren is of gaat
gebeuren, zonder te denken aan andere (minder negatieve) mogelijkheden.
Voorbeeld: Riks ouders zijn laat thuis en Rik neemt aan dat ze een ongeluk hebben gehad.
Jouw voorbeeld:

Negatieve Nancy: Het positieve negeren. Jezelf vertellen dat jouw successen “niet meetellen”
en dat je gewoon “geluk hebt gehad”. Je richten op het negatieve in plaats van het positieve.
Voorbeeld: Nancy is overstuur omdat ze een 9 haalt op een toets (en geen 10). Ze kan zich alleen
focussen op de vragen die ze niet goed had en niet op alle vragen die ze wel goed had.
Jouw voorbeeld:
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SESSIE 7 – ONDERZOEK JE GEDACHTEN
Huiswerkopdracht ‘O voor ouders

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 9 – INTRODUCTIE VAN EXPOSURE VAN EMOTIE

Werkblad ‘Registeren – hoe voelt mijn lichaam?’
1
niet

Oefening

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

Fysieke
sensaties

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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