
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEWUSTWORDEN IS ZIEN IN ZICHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
STAP 1 
 
Opvattingen, overtuigingen, leefregels en ingesleten patronen  
Een belangrijk onderdeel in deze training. Bewust worden en inzicht krijgen in vastgeroeste 
overtuigingen en negatieve gedachtenpatronen is een eerste stap van de MBCT training: je doet 
zelf ervaring op ‘van binnenuit’. In de loop van de training werk je steeds aan een eigen negatief 
patroon. Je leert bewust ongewenste gedachten en gevoelens toe te laten om deze te 
doorbreken.  
 
Hoe overtuigingen van invloed zijn op ons gevoel en attitude.  
Onze gevoelens en stemmingen veranderen herhaaldelijk in gedrag en zijn in hoge mate het 
resultaat van hoe wij denken. Ze vormen het verhaal van je leven. In deze training leer je 
opvattingen en overtuigingen te herkennen en ze in kaart te brengen, in je gedachten, gevoel en 
gewaarwordingen van je lichaam. Dit zijn de eerste stappen in het proces van Hoofdzaken naar 
Hartwerk. 
 
Ontstaan van overtuigingen 
Overtuigingen zijn ontstaan door blootstelling aan de omgevingsfactoren in de jaren dat je 
opgroeide onder de invloed van het systeem, je ouders, familie, vrienden, onderwijs, docenten, en 
andere perceptuele en ervarings invloeden.   
 
Overtuigingen zijn de schaduwen waarin wij de wereld denken te horen en te zien. Ze werken als 
filters. Dat wat wij denken te zien is gekleurd, vertroebeld door een web van oordelen, opvattingen 
en overtuigingen. Ter verduidelijking, stel je voor dat je wereld een gevuld glas is, met bovenin 
70% water en onderin 30% zandkorreltjes/stofjes. Elk korreltje/stofje staat voor een gedachte en of 
gevoel. De helderheid (waarneming) zoals je deze denkt te zien is dan vertroebelt. Onze filters zijn 
door de jaren heen vol geraakt met allerlei stofjes. Onze waarnemingen zijn niet meer helder, 
eerlijk en fris. Om weer een helder beeld te vormen, zullen we onze overtuigingen moeten 
doorzien, doorbreken en weer leren opmerken wat er werkelijk gezien, gevoeld en gedacht wordt.  
 
In onze gedachtenwereld bevinden zich overtuigingen, opvattingen, herinneringen, fantasieën, 
voorspellingen en beoordelingen. Allemaal korreltjes/stofjes op zich. Bedenk dat je door het 
denken over gevoelens, malen en piekeren het water vertroebelt en niet meer helder kunt zien wat 
er is, maar je laat beïnvloeden door oude korrels/stofjes die op de bodem lagen. Door elke dag te 
oefenen wordt je zicht weer helder, kun je oude overtuigingen opsporen,  (en) transformeren en 
onverwerkte emoties een plek leren geven.  
 
Een hardnekkige overtuiging werkt als richtlijn in je leven, het geeft houvast en je laat je er door 
leiden. Bij een uitspraak als 'ik ben er heilig van overtuigd, dat......etc.', komt dit tot uiting. Als je 
gelooft dat iets waar is, stem je daar op af met zo'n vanzelfsprekendheid dat alles in je 
gemobiliseerd wordt om het ook waar te laten zijn (het idee van de self-fullfilling prophecy). Uit 
placebo-onderzoek blijkt in dit verband dat medicijnen strikt genomen niet altijd nodig zijn om te 
kunnen genezen, maar geloven in het herstel komt wel altijd naar voren als doorslaggevende 
factor. Dit werkt tweeledig; zowel positief gevormde overtuigingen trek je naar je toe maar ook 
negatief geformuleerde overtuigingen komen steeds weer in zicht in je leven en wereldbeeld. 
 



 
 
Overtuigingen ontdekken 
Het is dus van belang om te weten welke overtuigingen je energie geven en voor je werken en 
welke je juist veel energie kosten en tegen je werken. Een beperkende overtuiging is een gedachte 
die steeds terugkeert en die als een geloofsuitspraak de verwezenlijking van je wens belemmert. 
Gemakkelijk te herkennen aan de woordjes 'omdat’, ‘moet’ en ‘daarom’, bijvoorbeeld: 'Dat kan ik 
niet, omdat.......' met een grote automatische werking, of het moet vooral gezellig zijn daarom mag 
ik van mijzelf….. omdat het nu feest is en dit…..doen. Je geeft daarmee een goedkeuring voor een 
negatieve handeling en gedrag. 
 
Ga zelf onderzoeken van welke overtuigingen en vastgeroeste patronen jij last ondervindt of welke 
jij wilt veranderen.  
 
Leefregels of zelf ingesproken instructies zijn min of meer dwingende gedragsregels. Het kan gaan 
om specifieke instructies in specifieke situaties (bijvoorbeeld: ‘Blijf op de achtergrond in groepen) 
maar ook meer algemene levensmotto’s (bijvoorbeeld ‘vertrouw niemand’). Een manier om 
leefregels te formuleren is in termen van ‘ik moet’ uitspraken.  
 
Wat moet jij van jezelf? Bedenk drie “ik moet” uitspraken  
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Negatief geformuleerde leefregels zijn bijvoorbeeld: ‘Ik moet niet zeuren’, ‘Ik moet mijn best doen', 
Ik mag niet kwetsbaar zijn’, ‘ik mag geen fouten maken’, ‘ik mag niet spontaan zijn’, ‘ de ander 
(het) is belangrijker’, ‘Ik mag niet dom overkomen’ .........  
Welke negatieve instructies geef jij jezelf?  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
 
We hebben natuurlijk niet alleen negatieve instructies maar ook positief en opbouwende 
instructies, zoals ‘ ik ben goed zoals ik ben’, 'Ik mag leren en fouten maken, daarom leer ik', ‘ik 
mag het ook niet gezellig hebben of mij vervelen, dat is helemaal oke', ‘ ik mag mij kwetsbaar 
opstellen’, ‘af is af’ en ‘ik heb mijn best gedaan’, ‘het is zoals het is’  
 
Regels, instructies, gedragspatronen zijn aangeleerd en kunnen derhalve ook worden afgeleerd, 
sommigen zijn hardnekkig en hebben een wederkerig karakter, maar door bewust te worden en te 
blijven oefenen met wakefulness kun je deze hardnekkige patronen en regels omzetten naar 
opbouwende en effectievere regels in je leven. Geduld, vertrouwen, eindeloos overnieuw beginnen 
en mild zijn naar jezelf en de ander, zijn een aantal steekwoorden die je hierbij kunnen helpen om 
oud en ongewenst gedrag te transformeren.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Leefregels zijn ooit ontstaan vanuit opvattingen en zo vaak herhaald dat ze zijn uitgegroeid tot 
vaststaande overtuigingen.  
 
Ik vind dat............................................................................................(overtuiging)  
Dit (voorbeeld) kan niet omdat....................................................................................  
Als zij/hij/hun ............................................................................... doen dan komt het goed 
(overtuiging)  
Hier ben ik heilig van overtuigd.................................................................................  
 
 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van leefregels:  
• Maak geen fouten  
• Wees perfect  
• Kom voor jezelf op  
• Het moet gezellig zijn 
• Houd mensen op afstand  
• Niet klagen maar dragen  
• Houd jezelf altijd onder controle  
• Vertrouw niemand  
• Wees sterk  
• Doe niets spontaan  
• Kom zelfverzekerd over   
  
Vragen die helpen om leefregels op te sporen:    
  

● Wat zijn dwingende gedragsregels die je jezelf zeer streng oplegt? 
● Welke strenge leefregels brengen je meer problemen dan oplossingen?  
● Welk gedrag zou je bij jezelf willen versoepelen, omdat je denkt dat ze samenhangen met 

je problemen?  
● Welke leefregels leg jij jezelf op die je vooral niet aan je kinderen zou willen meegeven? 
● Wat zeggen anderen over het negatieve gedrag?  

 
Kies om te beginnen een patroon waaraan je wilt werken. Het liefst een moeilijkheid waar je vaak 
tegenaan loopt en waar de leefregel van toepassing is. Om beter zicht te krijgen op de 
mechanismen bij een patroon, kun je het registratieformulier gebruiken. 
  
In kaart brengen van een negatief gewoontepatroon 
Om een negatief gewoontepatroon te verhelderen kun je onderstaand formulier invullen. Je begint 
met een situatieschets, een aanleiding waar je bewust van het gewoontepatroon bent. Je beschrijft 
uitvoerig wat er gebeurd is, welke gedachten je had en hoe je je voelde. Ook waar je spanning of 
andere gewaarwordingen kon voelen in je lichaam. 
 
Wat is de aanleiding (recente probleemsituatie)  
Haal de situatie voor de geest en beschrijf je ervaringen.  
 
 



 
Negatieve automatische gedachten en interpretatie  
Welke typische gedachte gaat er door je heen in dit soort omstandigheden? Welke gewoonte roept 
dit op, wat denk je dan? Wat is eerste handeling om de gewoonte te herhalen? Welke gebeurtenis 
wil je vermijden, bijvoorbeeld verveling, saaiheid, falen, Voor welke gebeurtenis ben je bang? Hoe 
noem jij jezelf in zo’n soort situatie? Welke herinneringen roept deze situatie bij je op?  
(bv. Ik moet dit nu doen, ik doe ook alles fout, ik kan het ook niet anders, ik ben niet oké, ik ben 
saai, ik verveel me, etc.)  
 
Gevoelens  
Gevoelens zijn een signaal; een boodschap die gehoord wil worden. Gevoelens van spanning, 
willen ontladen en ontstressen. Gedrag goedkeuren kan een vermomd gevoel zijn, hieronder ligt 
meestal een gevoel van onzekerheid. Beschrijf in de gebeurtenis de gevoelens die je ervaart op 
het moment dat je het gewoontepatroon toepast. Welk gevoel komt er bij jou op? (bv. Onrust, 
onzekerheid, geïrriteerdheid, eenzaamheid, boosheid, bedroefd, blij, bang) 
 
Lichamelijke gewaarwordingen zijn gevoelens die je in jouw lichaam kunt waarnemen. 
Bijvoorbeeld gespannen spieren, onrustige gevoelens, hartkloppingen, licht worden in je hoofd of 
tintelingen in je lichaam etc. Van welke gewaarwordingen ben je je bewust als het negatieve 
gewoontepatroon intreed? (bv. onrust, spierspanning, hoog ademen, adem inhouden, hoofdpijn 
etc.)  
 
Jouw handelen, gedrag, wat doe je? 
(bv. afleiding zoeken, extra je best doen, geruststelling zoeken, weg-eten of weg-drinken)  
 
Wat denk je? (bv. waarom-vragen stellen, analyseren, rampscenario’s doorlopen, fantaseren, de 
situatie herkauwen). 
 
De kern van een gewoontepatroon is het nemen van telkens dezelfde maatregelen om pijnlijke, 
vervelende gevoelens niet te hoeven voelen, maar doordat je dat doet verandert er niets.  
 
De functie van gevoelens is om gevoeld te worden en ze aandacht en ruimte te geven. Dit helpt 
om die gevoelens te verwerken. Doe je dat niet? Dan blijven ze om aandacht vragen.  
 
Je kunt je gewoontepatroon leren doorbreken door je vermijdingsgedrag achterwege te laten. 
Hierdoor krijg je ruimte voor onaangename gevoelens en die kun je gewoon toelaten. Zo ontwikkel 
je namelijk de keuzevrijheid om op een nieuwe manier te reageren in plaats van automatisch te 
handelen vanuit oude ingesleten gewoonte patronen.  
 
 
In jouw geval zou je welke ander gedrag/handeling kunnen toepassen in plaats van je 
gewoontepatroon?  
 
 
 
 
 
 



 
 
Voorbeelden van gewoontepatronen 
Hier volgen een aantal bekende gewoontepatronen. Welke herken je bij jezelf? 
 

● Perfectionisme Bv. geen fouten mogen maken; 200% je best doen; boos worden als iets je 
niet goed lukt; een foutje zien als een teken van zwakte of mislukking.  

● Lage frustratietolerantie Bv. tegen de dingen opzien; denken dat het te moeilijk en te zwaar 
is en dat je het niet verdragen kunt; uitstellen of ergens niet aan beginnen; ongelukkig zijn 
als je niet krijgt wat je graag wilt.  

● Te hoge eisen stellen aan anderen en de wereld Bv. anderen moeten zich gedragen naar 
jouw wensen; de wereld moet anders, beter en rechtvaardiger zijn; steeds kritiek leveren of 
cynisch reageren.  

● Te grote behoefte aan waardering respect of liefde Bv. mensen moeten van je houden en 
je gedrag goedkeuren, afwijzing is verschrikkelijk; altijd klaarstaan en aardig zijn; conflicten, 
kritiek en fouten vermijden; voortdurend bevestiging zoeken.  

● Rampdenken Bv. telkens bezig zijn met wat er mis kan gaan; veel dingen plannen en 
controleren om rampen te voorkomen; activiteiten steeds op een vaste, voorspelbare 
manier doen om risico’s te vermijden.  

● Te groot verantwoordelijkheidsgevoel Bv. in allerlei situaties denken dat jij de eerst 
verantwoordelijke bent voor het goede resultaat; taken naar je toe trekken, omdat ze bij jou 
in de beste handen zijn.  

 
Welk gewoontepatroon herken jij bij jezelf?  
Je zou de komende tijd contra-gedrag aan dit gewoontepatroon kunnen geven door regelmatig stil 
te staan bij een situatie waarin je getriggerd wordt. Sta stil en noteer wat je waarneemt aan 
gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Bijvoorbeeld ik voel me gespannen en 
onrustig als ik mijn gewoontepatroon, perfectionisme niet kan toe passen. Er gaan dan veel 
gedachten door mij heen die druk geven op om borststreek. Ik ga meer zweten en loop onrustig 
rond. Mijn omgeving vind mijn gedrag erg irritant en ervaart dat ik gefrustreerd ben. 
 
Je kunt je gewoontepatroon leren doorbreken door je gedrag achterwege te laten zodat je ruimte 
gaat ervaren om te kijken of je op een andere manier kan reageren. Dit kan best spannend zijn 
want je patroon is zo opgebouwd dat het zichzelf herhaalt. Maar als je eenmaal weet hoe je het 
patroon kunt omzetten in effectief gedrag en een gezonde houding dan kun je patronen leren 
doorbreken en transformeren. Je gaat je op een nieuwe manier gedragen waardoor je sterke 
gevoelens gaat ervaren. Hierbij is het de vuistregel: richt een deel van je aandacht op de 
gewaarwordingen in je lichaam waar je je gevoelens ervaart, bijvoorbeeld spanning in je 
borststreek en een deel van je aandacht op het ademen. De zelf ingesproken instructie is: ‘het is er 
nu, laat het mij maar ervaren. Het hoort nu bij mij en deze situatie op dit moment. Het is zoals het 
is. Laat me het maar ervaren’. Deze zelf in gesproken instructie zal je met de tijd steeds meer 
ruimte geven om het patroon te transformeren. Dit kost wel enige oefening. Hardnekkige patronen 
hebben nu eenmaal de neiging om vanuit verschillende invalshoeken steeds weer omhoog te 
komen. Daarbij is het de kunst om dit te doorzien, het patroon te omschrijven, te doorzien en door 
te oefenen steeds weer het patroon te transformeren. 
 
 
 



 
 
 

Registratieformulier gewoontepatroon 
 

 
 

Gewoontepatroon datum: 

Beschrijf de gebeurtenis/aanleiding; 
 
 
 
 

Beschrijf je gevoel & gedrag; 
 
 
 
 
 

Wat zijn je automatische gedachten (+ beelden); 
 
 
 
 
  

Gewoontepatroon datum: 

Beschrijf de gebeurtenis/aanleiding;  
 
 
 
 

Beschrijf je gevoel & gedrag; 
 
 
 
 
 

Wat zijn je automatische gedachten (+ beelden); 
 
 
 
 



 

 
 

Met toestemming aangepast en overgenomen uit het manuscript MBCTtrainingen voor professionals 2009, Ger Schurink 
en de handout IMVT 2009 - 2015 

  

Gewoontepatroon datum: 

Beschrijf de gebeurtenis/aanleiding;  
 
 
 
 

Beschrijf je gevoel & gedrag; 
 
 
 
 
 

Wat zijn je automatische gedachten (+ beelden); 
 
 
 
 
  

Gewoontepatroon datum: 

Beschrijf de gebeurtenis/aanleiding;  
 
 
 
 

Beschrijf je gevoel & gedrag; 
 
 
 
 
 

Wat zijn je automatische gedachten (+ beelden); 
 
 
 
 
  


