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Omgaan met vervelende gedachten 
De ervaring leert dat gedachten gevoelig zijn voor aandacht. Als je jezelf constant voorhoudt dat je 
niet aan een vervelende gedachte moet denken, wordt de gedachte die je probeert te vermijden 
steeds groter. Daardoor wordt het steeds moeilijker om deze van je af te zetten. Dus, denken dat je 
‘er niet aan mag denken’ werkt niet. Helemaal negeren werkt ook niet, want door het te negeren ga 
je denken: 'ik moet het negeren'. Ongewild denk je dan aan dat wat je moet negeren: de vervelende 
gedacht zelf! En die vervelende gedachte wordt daardoor steeds groter. Het lijkt wel alsof je er niet 
onderuit komt, vandaar dat het ‘wegdrukken’ van een gedachte zelden effectief is. Wat is dan de 
oplossing?   
  
Er is een techniek die kan helpen wanneer er zo’n vervelend beeld of vervelende gedachte zich 
aandient. Wat voor de meeste mensen werkt is een drie-stappen-plan: 

1. Herkennen 

2. Erkennen 

3. Verleggen 

Je herkent eerst de gedachte ('O, daar ben je weer, ik ken jou'), daarna erken je hem ('ik weet dat je 
er bent, je mag er zijn') en vervolgens verleg je hem ('maar ik ben nu bezig met ...'). Deze strategie 
werkt niet gelijk en zeker niet als je hem maar één keer gebruikt. De kunst is om hem consequent toe 
te passen. Dan zal de gedachte langzamerhand steeds minder aandacht krijgen en met de tijd ook 
minder aandacht gaan vragen. De aanbeveling is dan: probeer deze techniek twee weken 
consequent toe te passen en zie of hij voor jou effectief is.   
  
Samenvattend: voor het omgaan met lastige gedachten volg je dus onderstaande stappen:  

1. 'O, daar ben je, ik ken jou' (herkennen).  

2. 'Ik weet dat je er bent, je mag er zijn' (erkennen).  

3. 'Ik heb nu geen tijd. Ik ga verder met waar ik bezig mee was. Ik ben nu bezig met...' 

(verleggen). 


