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Editorial - wie wil ik
zijn?
Steeds vroeger wordt ons de vraag gesteld

In dit nummer neem ik je mee in

'wat wil je later worden?'. Waar het eerst

verschillende onderwerpen rondom je

begint als een leuke vraag om over te

identiteit. De vragen die je aan jezelf stelt

dromen, wordt het op latere leeftijd soms

om jezelf beter te leren kennen, maar ook

een stuk lastiger. Misschien kom je er niet

situaties die druk op je kunnen leggen en

meteen uit, zit je in de knoop met jezelf of

hoe je dan bij jezelf kunt blijven. Waar we

weet je er pas later antwoord op en kijk je

het hiervoor hebben gehad over de

negatief terug op de tijd die je nodig had

zoektocht van binnen, gaat dit nummer

om die vraag te beantwoorden. Iedereen

zowel over de zoektocht van binnen, maar

heeft hier zo zijn eigen verhaal omheen.

ook in contact met de wereld om je heen.

Datzelfde geldt voor de vraag wie je wil zijn.

Welke invloed hebben andere mensen op je

Dit is misschien nog wel een lastigere vraag.

identiteit en hoe ga jij om met situaties om

Wat voor persoon wil je zijn? Hoe komt dat

je heen? Ik hoop je mee te nemen in een

terug in je daden? Wat zijn je waarden en

mooie zoektocht in jezelf in contact met de

normen? Dit zijn vragen waar menig mens

ander en zo mogelijk ook met trots te kunnen

zich over gepijnigd heeft. En nog steeds is er

kijken naar de antwoorden die je al hebt

geen overeenkomstig antwoord. Iedereen is

gevonden.

hierin uniek.
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Als ik later groot
ben, word ik...
Iedereen heeft deze vraag wel eens

Hierna begon het lastig te worden. Ik

gehoord. Op de basisschool krijg je al vroeg

moest de keuze maken tussen een

deze vraag voor je kiezen. Sommige kinderen
weten al precies wat ze willen worden en
anderen komen hier later achter. Tijdens de
middelbare school begint dit idee al wat

studie gericht op eventmanagement of
de studie psychologie. Dit waren beide
loting-studies, dus ik mocht me maar

meer vorm te krijgen en kies je je vakken op

inschrijven bij één van de twee.

basis van je interesses. Zo ga je steeds meer

Uiteindelijk heb ik gekozen voor de

richting een bepaalde hoek. Toch zit er een

opleiding van eventmanagement (kunst

grote lading op de vraag en is het niet zo
gemakkelijk te beantwoorden.

& economie) waar ik met veel plezier de
opleiding heb gedaan. Toch bleef altijd
de kant van de psychologie trekken en

Mijn hobbelige werkpad
Voor mij was het ook een bijzondere
route die ik heb gelopen wat betreft
werk. Waar sommige mensen niet weten
wat ze willen worden, vond ik
ontzettend veel dingen interessant en
had ik juist moeite met kiezen. Op de
basisschool was ik er altijd van
overtuigd dat ik kapster zou worden. Op
de middelbare school ging dat echter
helemaal de andere kant op, en koos ik

het stukje kapper van vroeger.

Inmiddels heb ik een mooie combinatie
gevonden tussen de drie. Ik ben met
masseren bezig met het fysieke vlak wat
linkt aan kapper, daarnaast ben ik mij
aan het specialiseren in het mentale
vlak (waar psychologie weer terug komt)
en dit ontwikkel ik allemaal in creatieve
concepten (wat weer is ontstaan vanuit
het eventmanagement uit mijn
opleiding).

ervoor om richting de psychologiekant
te gaan. Hier was ik stellig van
overtuigd, en vele mensen met mij, dat
dit mijn richting zou worden. Totdat ik
mijn profielwerkstuk ging doen en ik
door twee vrienden werd gevraagd of ik
samen met hen een benefietconcert
wilde organiseren. Dit raakte weer een
ander interessevlak en vol enthousiasme
ben ik dit gaan doen.

Ik geloof erin dat je in de huidige tijd
niet meer vastzit aan een bepaalde
opleiding en je de rest van je leven
hetzelfde beroep hoeft uit te
oefenen. Inmiddels is er de ruimte
om iets voor jezelf op te bouwen
en verschillende stukken te
combineren.

Wat als je er niet uitkomt?
Waar er voor mij keuzestress was door
teveel dingen die ik leuk vond, kan je
ook het tegenovergestelde hebben. Het

3. Bekijk wat je kan worden met
de opleiding

interesseert je allemaal niet of je bent

Mijn keuze om niet psychologie te gaan

er nog niet aan toe om die keuze te

doen, was doorslaggevend door het feit

maken. Wat het lastig maakt, is dat er

dat ik actief bezig wilde zijn in mijn

vanuit de samenleving veel druk op ligt.

werk. Dit was minder goed mogelijk in

Aan de ene kant ligt de druk dat je al

dat vakgebied. Kijk naar welke opties er

vroeg de keuze moet maken en geld

zijn qua werkgelegenheid en of dit je

moet verdienen. Aan de andere kant wil

enthousiasmeert of juist niet.

je graag iets doen wat bij jou past en

verschillende mensen, heb ik vijf tips om

4. Niet alles van de opleiding
hoef je leuk te vinden

deze keuze mogelijk iets makkelijker te

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die

maken.

alles leuk vond van de opleiding. Bij mij

waar je passie ligt. Na het praten met

1. Weet dat je leven niet van de
keuze afhangt
De keuze die je nu maakt qua opleiding
is niet leidend voor de rest van je leven.
Ik heb, met vele andere mensen, nog
later de keuze gemaakt om mij om te
scholen. Uiteindelijk heb ik aan elke
cursus en opleiding weer iets gehad. Je
leert van alles.

2. Praat met mensen
die de opleiding
hebben gedaan

hielp het altijd om te kijken naar hoe ik
een (voor mij) saai vak kon leggen op
iets wat ik wel leuk vind. Zo wordt het
interessanter om het te koppelen aan
een interessant onderwerp. Uiteindelijk
ben ik blij dat ik bijvoorbeeld financiën
heb gehad vanwege het opzetten van
mijn eigen bedrijf, maar toen hoefde ik
er niets van te weten.

5. Blijf bij jezelf en neem de tijd
Het is gekkenwerk als je denkt dat je
deze beslissing zo even in een middagje
kan nemen (de uitzonderingen

Een keer praten met iemand

daargelaten van mensen die het meteen

die de opleiding heeft

zeker weten). Neem de tijd en denk er

gedaan of meelopen met

goed over na. Soms kan pauze nemen

iemand kan al veel inzicht

en het later weer bekijken ook goed

geven in of iets bij je past.

helpen. Laat je vooral niet opfokken

Vaak kunnen studenten
een goede indruk geven
van de leuke en minder
leuke kanten van de
opleiding.

door andere mensen die er een mening
over hebben. Mensen hebben altijd wel
een mening overal over. Dat zegt niet
dat je hun mening hoeft te volgen. Jouw
mening is veel belangrijker.
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Kijk je naar jezelf
of de ander?
We hebben al snel de neiging om naar anderen
mensen te kijken. Om onszelf met hen te
vergelijken of juist om hun mening als belangrijker
te zien. Op een bepaald moment kan dit leiden
tot een focus op de ander in plaats van jezelf. Je
vindt de mening van andere mensen zo belangrijk
dat je enkel gefocust bent op goedkeuring van de
ander. Dit zorgt er niet alleen voor dat je verder
van jezelf af komt te staan, maar ook dat je
iemand anders zijn pad aan het bewandelen bent
wat mogelijk helemaal niet bij je past.

Daarnaast kan dit invloed hebben op jouw gevoel
van eigenwaarde en zelfwaardering. Je gaat
leunen op de goedkeuring van anderen en
vertrouwt niet meer op jouw eigen mening. Als je
een keuze moet maken, komt er veel twijfel bij
kijken en vraag je al snel iemand anders om zijn of
haar mening.

Maar waar komt dit zoeken naar goedkeuring
vandaan? De goedkeuring zelf kan laten zien dat
je minder zelfvertrouwen hebt. Goedkeuring kan
ook wijzen op het willen horen bij de groep. Je wil
goedkeuring zodat je niet iets doet waardoor je
buiten de groep gaat vallen. Deze drang om bij de
groep te horen is niet zo gek en komt al eeuwen
voor. Dit komt vanuit de prehistorie waar we nog
als jagers & verzamelaars door de bossen liepen.
Op het moment dat er een tijger door het bos
loopt, is de kans groter dat je in een groep
overleeft. Dit gevoel van bij een groep horen heeft
vooral te maken met je overlevingsinstinct. Wij
hebben namelijk nog steeds een gedeelte in ons
brein die voorbereid is op de tijger die uit de
bosjes springt. Bij een groep willen horen is hier
een logisch gevolg van.
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De focus op jezelf
leggen
Bij een groep willen horen is niet verkeerd. Als
het er echter voor zorgt dat je al je
beslissingen laat afhangen van de rest vanuit
een behoefte aan goedkeuring, dan gaat het
de verkeerde kant op. Om je een stukje op
weg te helpen, zijn hier enkele punten waar je
bij jezelf op kan letten.

Weet dat je niet iedereen blij
kan maken
Net zoals jij heeft iedereen een eigen smaak.
Dit maakt het logisch dat niet iedereen alles
wat jij doet of maakt leuk of mooi gaat
vinden. Gelukkig maar, anders zou de wereld
heel eentonig worden. Je kan niet iedereen
tevreden stellen en dat hoeft ook niet. Het
belangrijkste is dat je jezelf tevreden houdt
en je trots op jezelf kan zijn.

Neem andermans mening soms
met een korreltje zout
Mensen hebben de neiging om overal een
mening over te hebben. Een mening mag er
zijn, maar het betekent niet dat je er iets mee
hoeft te doen. Voor mezelf heb ik de regel
dat ik enkel mijn mening of advies geef als
iemand daarom vraagt. Ongevraagd advies is
vaak niet welkom en iemand heeft er over het
algemeen geen ruimte voor. Dit is andersom
ook zo. Als ik je mening vraag wil ik bewust
weten wat je ervan vindt en ga ik er iets mee
doen. Als ik het niet vraag red ik mezelf wel.
Bepaal voor jezelf of je iets wil doen met
andermans mening of dat je het met een
korreltje zout neemt. Jij blijft degene die
bepaalt wat je ermee doet.
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Omring jezelf met de juiste
mensen
Wanneer je veel om goedkeuring vraagt en
mensen weten dit, kunnen er mensen tussen
zitten die hier misbruik van willen maken. Let
erop dat je voor jezelf bepaalt met welke
mensen je omgaat. Er zijn genoeg mensen die
je ondersteunen in het leven en met je
meelopen, maar die geen goedkeuring aan je
willen geven. Ze helpen juist om je eigen
beslissingen te nemen. Natuurlijk is het ook
fijn om wat kritische mensen er tussen te
hebben zitten om je scherp te houden, maar

Stap voor stap
Je hoeft niet meteen af te kicken van
goedkeuring vragen. Je kan het stap voor stap
doen. Kijk of je eerst wat kleinere beslissingen
voor jezelf kan nemen zonder iemand anders
daarbij te betrekken. Ga dan stap voor stap
steeds een stukje verder op het tempo dat
goed voor jou voelt. Vind je het nog lastig?
Kijk of je dan een vast persoon erbij kan
betrekken die jou op een positieve manier kan
ondersteunen zonder je goedkeuring te
geven. Dit is enkel ondersteuning om jou zelf
de beslissingen te laten nemen.

er zit een verschil tussen op een opbouwende
manier je mening geven en iemand afkraken
en proberen te vormen naar jouw hand.

Blijf bij jezelf
Jouw mening en jouw beslissingen zijn net zo
belangrijk als die van een ander. Als het om
jouw leven gaat, zijn ze zelfs veel
belangrijker. Jij kan als enige het beste
bepalen wat goed voor jou is en wat jij leuk
vindt. Een ander kan dat alleen maar invullen,
maar kent jou niet zo goed als je zelf doet.
Heb vertrouwen dat je zelf ook weet wat
goed voor je is.
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Eerste hulp bij beslissingen
nemen vanuit jezelf
Het nemen van beslissingen is niet altijd

De voor- en nadelen opschrijven

even gemakkelijk. Er staat soms veel druk op
een beslissing en dan is het juist van belang

We beginnen met een bekende: het

om dicht bij jezelf te blijven. Om je daarbij

opschrijven van de voor- en nadelen van het

een handje te helpen heb ik zes methodes

maken van een bepaalde keuze. Dit klinkt

op een rijtje gezet die jou kunnen helpen om

simpel, maar kan toch best lastig zijn. Kijk of

bij jezelf te blijven terwijl je een beslissing

je een combinatie kan maken van feiten,

neemt.

gedachtes en gevoelens. De gedachtes en
gevoelens hebben namelijk ook invloed op

Kijk per methode of het bij je past. Is het

jouw keuze. Dat betekent niet dat ze

niets voor je? Geen probleem. Dan kijk je

leidend hoeven te zijn, maar de ruimte

rustig verder. Het belangrijkste is dat het

geven hieraan kan al een stuk schelen.

iets is wat bij jou past.
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Een fijne schrijfopdracht

Mindfulness

Een fijne methode die je kan gebruiken is de

Babette Rothschild schrijft in haar boek

zogenaamde ecriture automatique. Dit is

Trauma en herstel over mindfulness als

een oefening waarbij je alles schrijft wat er

manier om beslissingen te nemen. Ze

in je opkomt rondom deze beslissing. Je mag

benoemt daarbij dat je eerst moet gaan

niet stoppen met schrijven en let niet op hoe

kijken naar welke graadmeter voor jou past

je iets schrijft of taalfouten. Het gaat erom

om te kijken of je een negatieve of positieve

dat je alles eruit gooit wat er maar in je

reactie op een bepaalde optie van een

hoofd speelt rondom de keuze. Uiteindelijk

keuze hebt. Dit kan zijn een verandering in

kan dit inzichten geven doordat je er zonder

je ademhaling of spierspanning in je

controle en zonder duidelijk overzichtelijk

lichaam of juist gevoelens of beelden die bij

doel over aan het schrijven bent.

je opkomen. Op basis van die graadmeter
die bij jou past kijk je of een beslissing goed

Een rondje wandelen
Een beslissing nemen kan je helemaal
vastzetten in het moment. Wat dan goed kan
helpen is om geheel uit de ruimte te stappen
waarin je zit te piekeren over de beslissing
en ergens anders heen te gaan. Het fijnste
is om dan naar de natuur te gaan. Dit zorgt

voelt voor jou om te nemen.
De eerste stap hierin is uitzoeken welke
graadmeter bij jou past. Experimenteer met
verschillende soorten en kijk waar jij je het
beste bij voelt. Daarna kan je het meteen in
de praktijk brengen.

Adem rustig

er namelijk voor dat je nieuwe inzichten kan
krijgen en meer ruimte in je hoofd krijgt.

Rickie Bostock schrijft in zijn boek Exhale
over een ademhalingsoefening om een
beslissing te nemen. De oefening gaat als
volgt:

Adem eerst één keer rustig in en uit om op
je adem te gaan letten. Adem uit door je
neus. Zeg hardop een bewering die waar is
(bijvoorbeeld mijn naam is...). Adem rustig in
en uit en kijk hoe die ademhaling voelt.

Adem hierna rustig door en doe vervolgens
hetzelfde maar dan met een bewering die
niet waar is. Kijk vervolgens hoe die
ademhaling gaat.
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Stress en de invloed op jouw
lichaam
parasympathische zenuwstelsel

Iedereen ervaart wel stress in zijn leven.

Het

is er

Stress kan komen door een drukke baan,

juist voor de ontspanning. Die wordt

veel ballen tegelijk hoog moeten houden,

geactiveerd als je bijvoorbeeld aan het

maar kan ook komen door een heftige

slapen of mediteren bent. Je ademhaling

gebeurtenis die je meemaakt. Denk aan een

wordt rustiger, de spanning gaat uit je

ongeluk of iemand die overlijdt. Ik neem je

spieren en je krijgt een rust over je heen. Dit

graag mee in de wereld van stress om te

is de relaxte stand van jouw lichaam.

kijken wat er in je lichaam gebeurt tijdens
stress en wat je er zelf al aan kan doen.

De reactie in je hersenen
Iedereen is wel bekend met het fenomeen
stress, maar vaak is niet bekend bij mensen
wat er gebeurt tijdens stress. Hierover meer
leren kan al fijn zijn om beter te begrijpen
wat er met je lichaam gebeurt tijdens stress.

Stress begint vanuit een reactie in je
lichaam. Er gebeurt iets in je omgeving en
jouw lichaam reageert direct. Dit doet jouw
lichaam onder andere door over te
schakelen op je sympathische zenuwstelsel.
Je hebt twee soorten zenuwstelsel. De ene
is het sympathische zenuwstelsel en de
ander is je parasympathische zenuwstelsel.

Het

sympathische zenuwstelsel

heeft als

doel om jou in een vecht-vluchtreactie
te laten komen. Het activeert
bijvoorbeeld je spieren zodat je
weg kan rennen of iemand kan
slaan als je je bedreigd voelt. Je
komt als het ware in het standje
pop-eye te staan waar je klaar
bent om in actie te komen.

P A G I N A

1 2

|

P R A K T I J K

M A L A N A

Het alarmsysteem van je lichaam

Dit systeem werkt over het algemeen goed,
maar zoals je wel misschien weet kan het

Die twee zenuwstelsels werken mooi samen
en zorgen ervoor dat jij snel kan handelen of
juist kan ontspannen. Die zenuwstelsels
worden geactiveerd door verschillende
gebieden in je hersenen. Ik pak er twee
belangrijke gebieden bij die veel invloed op

ook wel eens anders lopen in je beleving. Dit
komt omdat het alarm soms te strak is
afgesteld. Net zoals een auto soms uit
zichzelf kan gaan toeteren omdat hij te
strak is afgesteld, kan dit ook met je
hersenen. Jouw hersenen, en met name je
amygdala, ziet dan een prikkel sneller als

dit proces hebben.

gevaarlijk en gaat meteen op de
Het eerste gebied is de

amygdala.

De

amygdala is het angstcentrum in je

alarmprocedure over. Hier heeft je logisch
verstand dan moeilijk iets in te brengen.

hersenen. Dit gedeelte van de hersenen
zorgt ervoor als iets gevaarlijk kan zijn dat
er meteen wordt gehandeld. Daarnaast heb
je de

prefrontale cortex .

Hier zit je logisch

verstand en kan je rationeel kijken naar de
situatie. De prikkel komt altijd eerst binnen
bij de amygdala (die paniek veroorzaakt als
er iets als gevaarlijk overkomt) en daarna
gaat het door naar de prefrontale cortex
die de amygdala weer wat sust om te
vertellen dat we deze situatie al kennen en
dat er niets aan de hand is.

Een voorbeeld hiervan is als jij een autoongeluk hebt gehad en jij bent aangeraden
door een rode auto. Je hersenen kunnen
vervolgens de kleur rood als gevaarlijk
opslaan. Dit zorgt ervoor dat jouw amygdala
al alarm slaat als hij de kleur rood ziet. Dit is
vaak het geval bij trauma en is een
symptoom van het zogenaamde
posttraumatisch stress syndroom.

Het verschil tussen mensen en
dieren
Dieren hebben hetzelfde systeem in hun
lichaam. Als een impala wordt achtervolgd
door een leeuw, zit de impala ook in de
vecht-vluchtmodus. Het verschil bij dieren is
dat zij na te zijn ontsnapt aan de leeuw de
spanning van zich afschudden en vervolgens
weer terug gaan naar de ruststand.

Bij mensen is dit vaak anders. Dit kan komen
doordat wij meteen doorgaan met andere
dingen en het stukje 'van ons afschudden'
overslaan, maar het kan ook komen doordat
wij veel meer dingen als stressvol ervaren.
Dit is niet alleen de achtervolging bij de
impala, maar dit zijn ook financiële zorgen,
de zorgen om je kinderen of keuzes moeten
maken in het leven.
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Dit zorgt ervoor dat wij langer vastzitten in

Er is goed nieuws

de stressvolle stand en van stressvolle
situatie naar stressvolle situatie gaan. Je

Wees gerust, er is goed nieuws. Het klinkt nu

kunt je mogelijk wel voorstellen dat je

als zware stof, maar er zijn veel

schrap zetten op moeten vluchten of

verschillende manieren om beter om te leren

vechten veel energie kost. Als jij vaak in die

gaan met stress. Straks gaan we in op

modus staat, zonder dat je je hier bewust

bepaalde methodes die kunnen helpen bij

van bent, vraagt dit veel van je lichaam.

stress, maar eerst wil ik je nog een
hoopvolle boodschap geven. De hersenen

Robert Sapolsky schrijft in zijn boek Why

maken bepaalde banen in de hersenen om

zebra's don't get ulcers dat dit proces van in

iets gemakkelijker en sneller uit te voeren.

een vecht-vlucht modus komen op zichzelf

Hoe vaker je iets doet, hoe breder en groter

niet schadelijk is. Dit is juist een mooie

die baan is. Dit werkt met zowel positieve

methode van het lichaam. Waar het echter

als negatieve dingen die je doet. Goed om

fout gaat is als die modus blijft doorgaan en

te weten is dat die banen altijd veranderd

je lichaam niet meer naar de ruststand gaat.

kunnen worden. Dit komt door het principe

Dit kan volgens hem, en de vele

neuroplasticiteit. Een moeilijk woord wat

onderzoeken waar hij naar verwijst, leiden

staat voor het feit dat je hersenen deze

tot veel aandoeningen, zowel fysiek als

banen kunnen veranderen en je dus nieuwe

mentaal. Het kan leiden tot een depressie,

gewoontes en nieuwe manieren kan

maar ook bijvoorbeeld hartklachten.

opbouwen om meer rust te ervaren en op

De koppeling tussen lichaam en
geest

een andere manier met stress om te gaan.

Wat het nog lastiger maakt is dat een
fysieke gebeurtenis om je heen dezelfde
reactie kan hebben in jouw lichaam als je
voorstellen dat het gebeurt. Je gedachtes
hebben veel invloed op je lichaam en je
hersenen nemen je gedachtes hetzelfde op
als prikkels van buitenaf.

Beeld je maar eens in dat iemand met zijn
nagels een krijsend geluid maakt terwijl hij
over het schoolbord heengaat. De kans is
groot dat je er een akelig gevoel van kreeg
en mogelijk zelfs je kippenvel kreeg. Dit is al
een fysieke reactie op een gedachte die je
hebt.

Dit geldt ook bij de stressreactie. Je kan een
stressreactie krijgen door je eigen
gedachtes.
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Goed om te weten
Er zijn verschillende methodes die kunnen

Methodes die kunnen helpen bij
stress

helpen bij stress. Kijk vooral naar wat bij jou
past. Je hebt niets aan een methode die je

Ik heb verschillende methodes op een rijtje

verplicht van jezelf moet doen om rustig te

gezet die mogelijk kunnen passen bij jou om

worden waar je je eigenlijk niet goed bij

de stress te verlichten.

voelt.
1. Sporten: sporten is een mooie manier om
Om te beginnen kan het fijn zijn om beter te

de vecht-vlucht modus 'van je af te

gaan letten op je lichaam. Je lichaam geeft

schudden' en weer naar de rustmodus te

op tijd al aan wanneer de stress er is en

gaan. Welke sport je daarvoor gebruikt is

wanneer het erger begint te worden. Kijk of

geheel aan jou.

jij de handleiding van jouw lichaam kan

2. Mindfulness: mindfulness is een mooie

ontdekken om te achterhalen wat jouw

manier om je niet te identificeren met de

aanwijzingen zijn dat de stress de overhand

gedachtes die je hebt en beter om te

neemt.

gaan met de situaties die om je heen
gebeuren.

Stress is niet erg om te hebben, maar het

3. Schrijven: het van je af schrijven, zoals

moet niet de overhand nemen. Mocht je bij

hiervoor al beschreven is, kan een goede

jezelf merken dat het de overhand neemt,

manier zijn om meer rust te vinden in wat

dan kan het fijn zijn om er eens met een

er allemaal in je hoofd omgaat.

professional over te praten hoe je hierin

4. Sociale support zoeken: zoek mensen

meer rust kan krijgen en hier beter mee kan

met wie je kan delen hoe het met je

omgaan.

gaat en waar je tegenaan loopt. Het
contact met andere mensen kan er al
voor zorgen dat je beter met de stress
kan omgaan.
5. Zelfhulpmethodes: naast de voorgaande
punten zijn er verschillende
zelfhulpmethodes die kunnen helpen bij
meer grip krijgen op de situatie. Denk
bijvoorbeeld aan EFT, NLP en havening.
Dit zijn gemakkelijk toepasbare
technieken die je zelf thuis kan doen of
samen met een behandelaar die hierin is
gespecialiseerd.
6. Inzicht in jouw handleiding: zoals
hiervoor al benoemd is kennis fijn om te
hebben. Kijk voor jezelf hoeveel je erover
wil weten. Je moet je geen zorgen gaan
maken om bepaalde dingen die je hebt
gelezen. Kijk of je stapje voor stapje kan
achterhalen wat voor jou werkt en wat
de aanwijzingen zijn dat je op de rem
moet trappen.
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Hoe vind je een
goede
behandelaar?
Het vinden van een goede behandelaar is
makkelijker gezegd dan gedaan. Niet elke
werkwijze of gekozen techniek past bij jou
en niet elke behandelaar past bij jou. Je kan
je bij iemand niet op je gemak voelen en
daardoor niet het achterste van je tong
willen laten zien. Toch kan het vinden van
een behandelaar fijn zijn om je te kunnen
helpen. Of het nou is met het verminderen
van zoeken naar goedkeuring of juist om je
te helpen bij het kiezen van een pad dat

Daarna is het fijn om met mensen in je
omgeving te gaan praten waar je je bij op
je gemak voelt. Hierbij kan je aan hen
vragen of zij onder behandeling zijn
geweest, wat voor soort behandeling het
was en wat hun ervaring daarbij was.
Hierdoor krijg je al wat meer grip op de
mogelijkheden die er zijn qua
behandelingen.

past bij jou.
Daarnaast is er online veel informatie te

De eerste stap: wat voor soort
behandeling past bij jou?
De eerste stap is het vinden van een soort

vinden over soorten behandelingen. Hier kan
je je informatie verdiepen als je al een
bepaalde richting hebt gevonden.

Zoek een fijne behandelaar

behandeling die voor jou passend is. Dit kan
ook een combinatie zijn. Hierbij kan je eerst
kijken naar of je een behandeling wil binnen
de reguliere of alternatieve sector. Binnen
de alternatieve sector is er minder vaak een
vergoeding mogelijk, maar kan soms beter
bij je passen. Hoe beter het bij je past, hoe
minder behandelingen je over het algemeen
nodig hebt (uitzonderingen natuurlijk daar

Als je eenmaal de juiste behandelvorm hebt
gevonden, kan je verder gaan kijken naar
een fijne behandelaar. Dit kan je doen door
op zoek te gaan via je zorgverzekeraar als
je in het reguliere circuit een behandeling
wil. Een andere manier is online zoeken op
je behandelvorm en de plaats waar je
woont.

gelaten).
Lees vervolgens ook goed over de werkwijze
Wat fijn kan zijn bij het zoeken naar een
soort behandeling is om eerst voor jezelf
duidelijk in kaart te brengen wat je
hulpvraag is. Zo kan je gerichter zoeken
naar wat daarvoor een mooie oplossing kan
zijn.

van die behandelaar. Staat dat je aan of wil
je eigenlijk meteen al de website
wegklikken? Natuurlijk mag het spannend
voelen om naar een behandelaar te gaan,
maar je moet er geen afweer tegen voelen.
Dan heb je meteen weerstand bij de eerste
sessie die je bij diegene hebt.
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Wat fijn kan werken is dat je eerst iets leest
over de behandelaar en mogelijk staat er al
een foto bij. Zo heb je al een idee of
diegene bij je kan passen.

Drie dingen om goed te
onthouden
Tot slot zijn er nog drie punten belangrijk om
te onthouden bij het vinden van een goede

Daarnaast kan het helpen als diegene een

behandelaar:

specialisatie heeft in datgene waar jij last
van hebt. Dit is altijd een pluspunt.

1. Als het niet bij jou past of niet goed bij
je voelt kan je dit altijd aangeven bij de

Let ook op de wachttijd die iemand heeft.
Als iemand een wachttijd van twee
maanden heeft en je hebt het liefst zo snel
mogelijk hulp nodig, zal je even verder
moeten zoeken.

behandelaar. Staat het je echt niet aan,
dan staat het je vrij om te stoppen met
de behandeling. Jij bent degene die
hierover bepaalt.
2. Vaak heb je al een voorgevoel als je
iemands foto ziet of zijn of haar website

Tot slot is het altijd een mogelijkheid om
eerst contact op te nemen met de
behandelaar. Zo kan je via Whatsapp
contact hebben of telefonisch. Dit geeft al
een goede eerste indruk en als je daar
behoefte aan hebt kan je al wat vragen
stellen over de behandeling.

bekijkt. Dit gevoel hoeft niet
weggewuifd te worden. Het is onnodig
om je hier maar overheen te zetten. Dit
maakt de behandeling alleen maar
minder effectief.
3. Uit onderzoek is gebleken dat 21% van
de effectiviteit van een behandeling
afhankelijk is van de relatie tussen de
cliënt en de behandelaar. Voel jij je echt
niet goed bij je behandelaar? Ga het
dan niet forceren. Dit werkt alleen maar
averechts.

Alleen jij bepaalt wat bij
je past. De behandelaar
kan je daarin adviseren,
maar is niet
doorslaggevend in jouw
beslissing

De kracht
van aanraking

De behoefte aan aanraking

In zijn boek Touch is really strange schrijft
Steve Haines dat de voordelen van huid op

Bijna iedereen heeft wel de behoefte aan
aanraking. Dit kan sensueel zijn, maar het
kan ook al een hand op je schouder zijn.
Daarin heeft elk persoon weer zijn eigen

huid contact op latere leeftijd nog goed te
zien zijn. Kinderen die dit na de geboorte
hebben gehad, hebben, als zij tien jaar oud
zijn, minder stress en slapen beter.

voorkeur en is het geheel afhankelijk van wie
de aanraking geeft.

Op een latere leeftijd zie je bij kinderen dat
ze tussen het spelen door even naar de

Tegenwoordig kent bijna iedereen wel de
term huidhonger. Het principe dat mensen
na een lange tijd geen aanraking te hebben
gehad, weer behoefte hebben aan die vorm
van contact. Dit was ook te zien aan de
volle agenda's van masseurs die weer aan

ouder toe gaan om kort een aanraking te
ervaren. Als ze ouder zijn wordt dit contact
opgezocht met vrienden en kan een hand op
iemands rug een manier zijn om een diepere
connectie binnen de vriendschap aan te
gaan.

de slag mochten na de lockdown.
Natuurlijk kennen we ook de eerste
Er zit meer onder aanraking dan mensen
vaak verwachten. Ik neem je graag mee in
de kracht van aanraking, de grenzen hiervan
en een mooi voorbeeld binnen de
massagevormen.

spannende aanraking tussen geliefden
waarbij de spanning te ervaren is of de
aanraking wel goed ontvangen wordt. Een
geheel andere vorm van aanraking, maar op
zichzelf heel krachtig. Later in de relatie kan
bij iemand liggen, een knuffel krijgen of een

De behoefte aan aanraking
Zoals Margaret Atwoord het zo mooi
omschreef is aanraking de eerste taal die
wij leren spreken. Dit leren wij al voordat we
leren praten. Het is een taal die wij leren om
affectie naar een ander te tonen. Om te
laten weten dat we er voor die persoon zijn.
Het kan vaak meer zeggen dan dat we in
woorden kunnen uiten.

Vanaf de zwangerschap gebruik je het
eigenlijk al. Als je je kindje voelt trappelen
leg je je hand op de buik om hem of haar te
laten voelen dat je er bent. Na de bevalling

hand vasthouden je kracht geven of rust in
moeilijke tijden.

Als je volwassen bent worden de knuffels
vaak wat schaarser, maar blijven ze net zo
waardevol. Een oprechte knuffel omdat
iemand met je meeleeft of juist heel blij
voor je is. Tot aan het moment van overlijden
waarbij iemand je hand kan vasthouden om
te laten weten dat hij of zij bij je is en voor
je zorgt.

Het zijn allemaal verschillende vormen van
aanraking waarin veel boodschappen
verborgen zitten. Van liefde tot aan hoop en
zorgen voor.

gebruik je aanraking om je kindje te
kalmeren en wordt huid op huid contact
aangeraden om de gezondheid van je kindje
te verbeteren. Het kan daarbij helpen bij het
kalmeren van de hartslag en de ademhaling

Margaret Atwood (2000): ‘Touch comes
before sight, before speech. It is the first
language and the last and it always tells
the truth.’

van het kindje en kan stress verminderen.
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De dubbele kanten van een
aanraking

Niet elke aanraking is fijn. Dit kan ook al een
hand op je schouder zijn waar je je niet op
je gemak bij voelt. Jij bent daarin bepalend

Het is zelfs zo als we geen aanraking

of je die aanraking wil ontvangen. Wil je dit

hebben ervaren in onze vroegere jaren, dat

niet, dan heb je alle recht om hier duidelijk

we moeite hebben met het leggen van

je grenzen in kenbaar te maken. Andersom

relaties op latere leeftijd. Ook in onze

geldt dit natuurlijk ook in de vorm van de

laatste levensjaren als wij ouder zijn is

ontvanger van jouw aanraking.

aanraking nog erg van belang. Wanneer we
geen aanraking ervaren kan dit leiden tot

Vaak zit er ook een spanning rondom

depressie en eenzaamheid.

aanraking. Weet dat als je er zelf behoefte
aan hebt om iemands hand te pakken, dat je

Een belangrijk punt hierin is wie je aanraakt

ook zelf die stap kan zetten. De ander laat

en op welke manier je wordt aangeraakt. De

over het algemeen snel weten of dat wel of

intentie van de ander staat daarbij centraal.

niet fijn is. Respecteer het dan ook altijd als

Jij weet zelf heel goed wanneer de

de ander daar geen behoefte aan heeft.

aanraking goed voor je is en het goed voelt.
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Massage en aanraking

Wederom bepaal jij wat er gemasseerd
wordt. Het is een rustige massagevorm

Ditzelfde geldt voor een massage. Jij
bepaalt wat je gemasseerd wil hebben
tijdens de massage. Ook als het niet fijn
voelt tijdens de massage om bijvoorbeeld je
benen te laten masseren, kan je dit altijd
aangeven. De masseur kan op elk moment
de massage aanpassen. Wil je graag

waarbij er emoties omhoog kunnen komen.
Dit komt doordat door de rust en focus op je
lichaam, je lichaam en je geest de ruimte
zien om dingen naar boven te laten komen.
Je kan er zelf voor kiezen of je hierover iets
wil delen of dat je het er gewoon wil laten
zijn.

zekerheid tijdens de massage en vraagt de
masseur niet wat je graag gemasseerd wil
hebben? Geef het dan zelf duidelijk aan.

De haptische massage is een massage die
veel innerlijke rust kan brengen en je kan
helpen bij het ruimte krijgen voor een diepe

De haptische massage
Specifiek binnen de massagevormen bestaat
er de haptische massage. De haptische
massage komt vanuit de haptonomie en is
gericht op bewust weer je lichaam voelen
door middel van aanraking en rustige
massagetechnieken.

zucht van loslaten.

Voorop staat dat de aanraking vanuit
respect wordt gedaan, zowel naar jou als
degene die op de tafel ligt als naar de
masseur zelf. De massage maakt dat beide
personen veel kunnen loslaten tijdens de
massage en de dagen erna.

"Voorop staat dat de
aanraking vanuit
respect wordt
gedaan"
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De
overladen
emmer van
to-do lijstjes

D e strijd met de to-do lijst

Als ik er uiteindelijk voor kies om verstandig
te zijn, neem ik minder hooi op mijn vork en

Een to-do lijstje is fijn om te gebruiken. Het
geeft je overzicht. Je vergeet minder dingen
en het geeft voldoening bij elk onderdeel
dat je weer kan afvinken. Het kan echter ook
de andere kant op vallen. De to-do lijst kan
zo lang worden dat je niet meer weet waar
je moet beginnen. Je kan er taken aan toe
blijven voegen en dit kan voelen als een

pak ik mijn rust. Deze vicieuze cirkel heb ik
vaak vast in gezeten en daar word ik op z'n
tijd ook nog door gegrepen. Toch lukt het
me steeds beter om mijn grenzen daarin te
bewaken en voor mijn gemoedstoestand te
kiezen in plaats van wat ik vanuit de
hardheid in mezelf allemaal in een kort
tijdsbestek moet doen.

eindeloze race waarin je alles moet
volbrengen. Zeker als er sprake is van
perfectionisme kan een to-do lijst je veel
stress bezorgen. Maar ook als je het moeilijk
vindt om nee te zeggen wordt je lijst maar
langer en langer zonder dat je tijd voor
jezelf kan nemen of je eigen taken kan
afvinken. Vaak worden toch de taken voor
iemand anders eerder gedaan. Dit brengt
een flinke strijd met zich mee. Waar het
begint als een fijn middel om rust en
overzicht te vinden in wat je moet doen, kan
het uiteindelijk omslaan naar iets wat je juist
veel stress brengt.

E en persoonlijke noot
Ook ikzelf heb de strijd goed gekend met
mijn to-do lijstjes. Bij mij ligt vaak het
probleem dat ik teveel wil doen in een kort
tijdsbestek. Ik kan elke dag wel iets nieuws
bedenken wat ik ook zou willen doen of me
verder in zou willen verdiepen. Dit is niet
altijd even goed voor mijn mentale en
fysieke gemoedstoestand omdat ik daarmee
over mijn eigen grenzen heen ga. Ik kan
twaalf uur op een dag werken en dan wil ik
het liefste nog steeds doorwerken.
Uiteindelijk leidt dit tot een grote
vermoeidheid omdat ik mezelf aan het
uitputten ben. Door de vermoeidheid kan ik
minder hebben, heb ik minder focus en kan
ik minder goed werken. Dit maakt dat een
extra taak die ik er dan bij krijg al snel leidt
tot meer stress. De flexibiliteit is er dan uit.
P A G I N A

2 3

|

P R A K T I J K

M A L A N A

 rie tips die mij hebben geholpen
D
als de emmer volgelopen is
De eerste tip die mij erg heeft geholpen is

De derde tip die mij heeft geholpen is om te

de vraag of dit echt prioriteit heeft om aan

beginnen met de taken waar je het meeste

te werken of dat het wel verschoven kan

tegenop zit. Dan heb je het ergste gehad en

worden naar een andere dag of zelfs een

kan je daarna extra genieten van de taken

volgende maand. Dit kan al een hoop

die je wel leuk vindt om te doen. Helaas

schelen als je wat meer ruimte hebt voor

zitten er altijd taken tussen die je liever wil

jezelf. Niet elke taak gaat zo snel als je zou

uitbesteden aan iemand anders. Voor mij

willen en het is fijn om hier nog

werkt het dan goed om goede muziek op te

beweegruimte in te hebben. Hoe

zetten en tussendoor vaker pauze te nemen.

gefrustreerder je raakt, hoe langzamer je

Ik maak blokken van een half uur of verdeel

gaat werken en je nog minder kan doen. Iets

de taak in subonderdelen. Als ik er echt

van je lijstje af halen kan dan al ademruimte

tegenop zie of weinig concentratie heb,

geven.

wissel ik de vervelende taak af met andere
taken. Zo hoef ik me maar kort ergens op te

De tweede tip is om een grote planning te

concentreren. Dit is wel geheel afhankelijk

maken met wat je in de aankomende

per persoon of dit voor je werkt. Sommige

maanden wil doen als je met meerdere

mensen kunnen zich daarna namelijk niet

projecten te maken hebt. Zo kan je een

meer focussen op de vervelende taak of

focus leggen op bijvoorbeeld twee grotere

zien er te erg tegenop.

projecten in de maand. Die projecten deel
je weer op in kleinere taken. Zo kan je je

Voorop staat dat je lief voor jezelf bent als

focus er beter hij houden. Werk jij beter

je werkt met je takenlijst en dat je zoekt

door verschillende projecten af te wisselen?

naar een manier die voor jou het beste

Zet dan meerdere projecten gepland in een

werkt. Iedereen heeft weer een andere

maand maar rek de periode uit waarin je

voorkeur qua werken. Het is goed om aan

eraan werkt. Ik houd zelf twee dagen vrij in

doelen te werken en mooie resultaten te

de maand als back-up voor als ik ergens

behalen. Je moet er alleen zelf niet aan

niet aan toe ben gekomen of ik prioriteit

onderdoor gaan. De gevolgen kunnen dan

moest stellen aan taken die er onverwachts

op lange termijn groter zijn dan je voor lief

bij zijn gekomen. Nog steeds loop ik er wel

houdt en vaak heb je het er ook niet voor

tegenaan dat ik iets te fanatiek ben

over.

geweest met de taken inplannen op de dag
of ik onverwachts langer bezig ben met een
taak. Dan komen die twee dagen goed uit.
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Mijn aanbevolen lijstje

1. Houd een boekje bij voor jezelf
Eén van de dingen die vaak lastig is rondom stress is dat wij zo
doordenderen dat we niet eens doorhebben dat we stress hebben. Dit
zorgt ervoor dat we hierna "opeens" helemaal op zijn, terwijl ons lichaam
het al veel eerder aangaf. Kijk eens of je bij jezelf kan opmerken wat de
tekenen zijn dat jij gestrest bent. Dat kan zijn dat je minder goed inslaapt
of bijvoorbeeld dat je opeens minder eetlust hebt. Je lichaam geeft dit al
op tijd op een andere manier aan. Kijk of je voor jezelf kan achterhalen
wat die manier is om zo de stress te kunnen hanteren en eerder weer de
rust in jezelf terug te vinden.

2. Oefen met de oefening van mindfulness
In het artikel over beslissingen nemen staat een oefening vanuit de
mindfulness. Dit is niet alleen een fijne oefening om te hebben, maar ook
eentje die je rust kan geven in de beslissingen die je moet doen. Het
helpt niet alleen bij beslissingen, maar ook bijvoorbeeld bij personen of
iemand je wel een goed gevoel geeft of dat je eigenlijk niet bij diegene
wil zijn. Het is een oefening die op veel gebieden gebruikt kan worden
en je rust kan geven. Daarbij is het fijn om dat inzicht in jezelf te
hebben. Net zoals de oefening hierboven inzicht geeft in je
stresspatronen.

3. Ga eens naar een ademcoach
Heb je het gevoel dat je met deze onderwerpen vastloopt en de paniek
je snel toeslaat? Kijk dan eens of je een afspraak kunt maken bij een
ademcoach. Die kan je helpen bij zowel lichamelijke als fysieke klachten.
De ademcoach kan je helpen met oefeningen om bij jezelf te blijven als
je in paniek raakt om bijvoorbeeld een beslissing of als je spanning
vasthoudt in je lichaam door stress. Een ademcoach is iemand waar je je
geheel bij je op je gemak hoort te voelen, zodat je de oefeningen
gemakkelijker kan uitvoeren en je je hierbij veilig voelt. Kijk eens bij het
artikel over een goede behandelaar vinden om te kijken of die werkwijze
bij je past.
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Colofon
Redactie & vormgeving
Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Wil je graag in contact komen?
Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op
te nemen. Hieronder staan de contactgegevens
waarop dit kan.

info@praktijkmalana.com
0621389702

Heb je interesse in het boeken van een massage bij
mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens
contact met mij opnemen of via Facebook
(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer
informatie vinden over welke massages ik geef en
mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com.

Mijn praktijk is te vinden op Schoenmakerstraat 124
in Alkmaar en op de Ingen Houszstraat 28A in
Utrecht.

© niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm, foto, scan of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uitgever en/of auteur.
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