
Piekeren

Piekeren is de 

verkeerde kant 

op fantaseren.



Waarom piekeren we?  Evolutionaire verklaring

Bij confrontatie met gevaar, moeten onze hersenen zo efficiënt mogelijk de dreiging verwerken.

Vandaar 4 automatische, cognitieve processen.

(Van Deursen, D.S., Salemink, E. Schoenmakers, T.M., Wiers, R.W. 2009)

- Aandachtsbias: Onze aandacht wordt als een magneet naar het 
gevaar gezogen en we raken er moeilijk van los

- Interpretatiebias: In angst of stress, lijkt de dreiging of gevaar vaak nog 
groter dan het al is. 

- Automatische geheugenassociaties: We roepen heel snel allerlei 
verschillende info op uit ons geheugen die ons iets meer over het 
gevaar kan vertellen.

- Selectief geheugen: Maaaaar, we kiezen jammer genoeg vaak enkel 
negatieve, dreigende herinneringen.  Omdat de positieve op dat 
moment minder cruciaal zijn om te overleven. 



Waarom piekeren we?  Psychologische verklaring

(Van Deursen, D.S., Salemink, E. Schoenmakers, T.M., Wiers, R.W. 2009)

We hebben als mens graag controle. Het gevoel dat we grip hebben op 
de situatie.

We beginnen vaak met piekeren op het moment dat we het overzicht 
verliezen of wanneer we ons machteloos voelen.

Omdat we constant aan de problemen denken, geven we onszelf een vals 
gevoel van controle.

Tijdens het piekeren, zijn we namelijk bezig met zoeken naar oplossingen, 
maar voor een probleem dat we niet (zelf volledig) kunnen oplossen. 



‘Preventie tegen piekeren’ vs ‘Stoppen met piekeren’

Preventief:

Het ervoor zorgen dat de kans kleiner wordt dat je effectief begint met piekeren…

1. Doseren

2. Corona-vrije tijd

3. Gecontroleerd piekeren

Stoppen met piekeren:

Op de juiste manier terug controle krijgen op je gedachten zodat je effectief stopt

1. Relaxatie-oefening



Preventie tegen Piekeren?
1. Doseren

Beperk blootstelling info buiten de werkuren

- Zeker begrijpelijk dat je info zoekt in deze onvoorspelbare tijden

- Maar vraag je af of de info die je vindt ook wel zekerheid brengt?

- Probeer misschien een afgebakend momentje te voorzien, max. een kwartiertje, waarbij je vb. facebook 

bekijkt of nieuwssites leest

Probeer corona-vrije tijd in te lassen

- Het is logisch dat je thuis wil kunnen ventileren over je dag en dat is zeker een heel goeie 

verwerkingsmanier.

- Maar probeer assertief te reageren wanneer anderen over het werk vragen, terwijl jij er zelf eigenlijk geen 

nood aan hebt. Geef aan dat je graag corona-vrij bent in je vrije tijd en dus liever wil bezig zijn met andere 

dingen. Stel een vraag om het onderwerp te kunnen veranderen



Preventie tegen Piekeren?
2. Corona-vrije tijd

Wat kan je doen om corona-prikkels te vermijden? 

De grootste risico plekken zijn 

- Tv

- Facebook, instagram, twitter, …

- Nieuwssites

- Radio

Dus offline gaan is de beste manier om deze input te omzeilen.

Aantal suggesties:

- zelfzorg: lekker warm badje nemen, gezichtsmaskertje leggen, teennagels lakken, …

- Cognitief: puzzelen, kruiswoordraadsels, sudoku’s

- Creatief: kleuren voor volwassenen, tekenen, bloemschikken, …

- Ontspannend: film kijken, serie volgen, boek lezen, strips lezen, …



Preventie tegen Piekeren?
3. Gecontroleerd piekeren

Bouw een piekerkwartiertje in

- Misschien gekoppeld aan het lezen van corona-info, kan je ook daaraan gekoppeld een tien-tal minuten 

stilstaan bij wat dit nu met je doet. 

- Als je info verwerkt, zorg je ervoor dat deze info niet blijft hangen in je achterhoofd en bijvoorbeeld in je slaap 

terug naar boven komt.

- Als je info onderdrukt, wegduwt dan is de kans groot dat dit op een onbewaakt moment toch terug naar 

boven springt.

- Tips:

Probeer een aantal vragen te stellen aan jezelf:

-> welk gevoel blijft er bij me achter? Angst? Kwaadheid? Teleurstelling?

-> welke info geeft me wel een beter gevoel? Wat geeft me terug wat vertrouwen?

-> welke info vond ik nuttig? Waarom vond ik net dit nuttig, is dit negatief of positief nieuws?

-> Welke neiging voel ik nu? Wil ik met iemand spreken? Wil ik een mening posten? 

-> Zit ik nu met vragen?



Welk gevoel blijft er bij me achter? Angst? Kwaadheid? Teleurstelling?

Wat kan je doen met dit gevoel? 

Kan je iets doen waar je je gedachten mee kan verzetten? 

Wil je dit uiten tegen iemand? 

welke info geeft me wel een beter gevoel? Wat geeft me terug wat vertrouwen?

probeer deze info vast te houden, ga verder met zaken die je terug meer courage geven.

welke info vond ik nuttig? Waarom vond ik net dit nuttig, is dit negatief of positief nieuws?

Merk je bij jezelf de tendens om telkens negatieve info op te zoeken? Waarom is dat?

Heb je het gevoel dat dit je meer overzicht geeft over de situatie?

Welke neiging voel ik nu? Wil ik met iemand spreken? Wil ik een mening posten? 

Zit ik nu met vragen?

Aan wie kan je deze vragen stellen? Is je hoofdverpleegkundige beschikbaar.



Stoppen met Piekeren?
Relaxatie oefening

Als we onze piekergedachten wegduwen, onderdrukken dan is de kans groter dat deze terug 

opspringen wanneer we minder controle hebben over onze gedachten (vb wanneer we slapen of 

wanneer we angstig zijn).

Dat is een beetje het principe van een strandbal die je onder water duwt, maar die terug omhoog 

springt van zodra je het loslaat.

Beter om eigenlijk de bal gewoon te laten wegdrijven. En dat kan door eigenlijk je hoofd te vullen 

met iets zinloos, iets banaals, …

Bijvoorbeeld een relaxatie oefening.



Stoppen met Piekeren?
Relaxatie oefening

Beeld je in dat je ergens bent waar je heel erg op 

je gemak bent. Ergens waar je geen zorgen hebt, 

waar de wereld even heel ver lijkt te zijn en je 

gewoon even aan niets hoeft te denken. 

Bijvoorbeeld aan zee of in je tuin of in het bos, …

Probeer dan met je ogen dicht om die plek zo 

duidelijk mogelijk in te beelden.

Benoem wat je allemaal rond je ziet. Som 

minstens 5 dingen op.

Benoem wat je allemaal zou horen, mocht je nu 

daar zijn.

Wat zou je voelen, qua tastzin. Wat zou je voelen 

met je hangen, met je voeten, aan je gezicht, op 

je huid?

Zou je iets specifiek kunnen ruiken of smaken? 



Contactpersonen voor jouw afdeling:

Horanka (psychologe) – 8182
horanka.uyttenhove@azdelta.be

Sharon (sociale dienst) – 8037
sharon.cool@azdelta.be


