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Inleiding  
 

Voor ik je vragen ga stellen leg ik graag kort uit wat mijn visie is op acceptatie. 

Heel simpel gezegd betekent acceptatie voor mij dat je de situatie niet wilt forceren om te 

veranderen. Dus als het niet leuk is, is dat okay. 

Daarvoor is het nodig om bepaalde dingen te relativeren. Met spanningsklachten en/of burn-out is 

relativeren niet altijd even vanzelfsprekend.  Dat komt doordat stress het vermogen om te 

relativeren blokkeert in je brein. 

Daarom heb ik deze masterclass voor je gemaakt. Een masterclass met een stappenplan. Wat komt 

er kijken bij acceptatie? Waar mag je over nadenken en hoe kun je je eigen perspectief veranderen. 

Want je oplossing ligt altijd in een shift in je eigen gedachten.  
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Stappenplan acceptatie 
 

1. Wees je bewust dat je op een bepaalde manier bent opgevoed  

We hebben allemaal meegekregen welke waarden en normen goed zijn voor ons. Hoe we 

het beste door het leven kunnen bewegen om het minste weerstand te ervaren en 

moeilijkheden kunnen voorkomen. We hebben sterke culturele waarden en normen. We 

gaan naar school, studeren zo lang mogelijk door, werken, huis kopen, gezin en dat is 

ongeveer de lijn van de verwachting.  

Maar is er gekeken naar jouw unieke gaven en wat goed is voor jou als mens en persoontje, 

voor je ontwikkeling? 

 

2. Erken dat je ongelukkige gevoelens ervaart 

Emoties horen bij het leven, ook de ongelukkige emoties. Je gaat er niet dood aan, echt niet! 

Blijf bij je emoties. Voel ze, ook al voelt het ongemakkelijk. Praat tegen je gevoelens als dat 

het makkelijker maakt voor je. Geef aan dat je niet bang bent voor je gevoelens, dat ze 

welkom zijn en dat je weet dat ze er maar even zijn. Je kunt ook je ademhaling gebruiken om 

tot rust te komen op het moment dat je emoties heftig worden en je het gevoel hebt 

overweldigd te worden. 

 

3. Erken dat je morgen nog geen oplossing hebt voor het probleem 

Je hoeft nu niet een oplossing te vinden. Verkrijg nieuwe inzichten en neem het als een 

proces. Het is een proces van vallen en opstaan, proberen, evalueren en concluderen. Laat 

de antwoorden met de tijd vanzelf komen. Je hoeft niets te doen om goed genoeg te zijn! 

Dat ben je al! Je hebt alleen andere verlangens.  

 

4. Herken dat je gedachten alleen maar in het verleden en de toekomst wroet en dat daar de 

oplossing niet ligt  

De enige manier om je gedachten te laten remmen is door in het hier en nu te zijn. 

Boeddhisten noemen het een monkey mind. Een mind die de hele dag aan het kletsen is en 

waar je geen controle over hebt. Het is de bedoeling middels mindfulness om controle te 

leren krijgen over je gedachten. Heb je die controle, dan heb je controle over je leven.  

Gebruik ademhalingsoefeningen en mindfulness oefeningen. Die verderop in het werkboek 

staan. 

 

5. Verander je perspectief over je situatie. Het overkomt je, maar wat gaat het je brengen?  

Welke verlangens liggen onder je situatie. 

Zoals ik dat eerder heb mogen ervaren is dat ik op mijn diepste punt mocht ervaren dat het 

tijd was om mijn eigen pad te gaan bewandelen en te ontdekken wat nu echt goed voor mij 

is en goed voor mij werkt. Buiten alle bekende kaders. Wat staat er tegenover jouw eigen 

zelfbeeld? Welk verlangen ligt er onder jouw probleem? Als je eenmaal weet wat je niet wil, 

dan kun je gaan ontdekken wat je dan wel wil! 

  



 

[Geef tekst op] ©Femke de Weerd 2021 [Geef tekst op] 

6 

 

6. Neem leiderschap en voedt jezelf opnieuw op! 

Een burn-out proces vergelijk ik altijd met een nieuwe geboorte. Je ‘ik deel’ die tot zover je 

leven heeft bepaald mag sterven en een nieuwe versie van jou mag worden geboren. Het 

enige verschil is dat jij niet meer je ouders en andere verzorgers hebt die jou leren hoe het 

leven hoort te zijn. Je mag nu je eigen ouders gaan uithangen. Jezelf de duidelijkheid, 

geborgenheid en liefde geven die jij nodig bent en een leven gaan creëren die bij jou 

behoeftes past.   
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Mindfulness 
 

Mindfulness is een methode om je hoofd weer tot rust te brengen. Mindfulness betekent dat je 

volledig met je aandacht in het hier en nu bent. Het is niet alleen een manier om je hoofd te 

kalmeren maar je kunt er een heuse levenskunst van maken. 

 

Mindfulness oefeningen: 
 

1. Je ademhaling is heel mindfull.  

Het is gewoon, er zitten geen oordelen aan, geen haast, geen moeten. Je ademhaling doet gewoon 

wat het mag doen.  

In de Stress Less Bieb vind je een aantal audio’s die je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van 

een ademhalingsoefening. 

Wat je zo ook kan doen is je ademhaling tellen. 

Adem in is 1 en adem uit is 2. Je telt tot 10 en begint dan opnieuw. Wanneer je je focust op je 

ademhaling zal je ademhaling vertragen en dieper worden. 

Ga lekker ontspannen op de bank liggen om echt te kunnen ontspannen. Deze oefening kun je overal 

doen, ook als je bijvoorbeeld in de rij staat bij de kassa. (en niemand die het merkt ;)) 

2. Yoga oefeningen 

Ook yoga is echt het contact aangaan met je lijf en ademhaling. Yoga poses werken ook samen met 

de ademhaling. Je kunt op Youtube genoeg gratis video’s bekijken en lessen volgen. 

Een yoga oefening die mij erg hielp was de childpose (kindhouding).   

Ga op je knieën op een yogamatje of kleedje zitten en buig naar voren zodat je hoofd (bijna) op de 

grond komt. Leg je armen langs je benen. Blijf zo zitten en volg je ademhaling weer. Het is een 

geborgen pose, die je veiligheid en geborgenheid geeft.  

(Je kan even een Google opdracht doen als je mijn omschrijving niet begrijpt.) 

3. Mindfull eten 

Eten is een onderdeel van ons dagelijks bestaan die wat mij betreft te weinig respect krijgt.  

Ga eens alleen zitten met iets wat je gaat eten (fruit, een maaltijd een kop thee) En eet eens heel 

bewust dat wat je wilt eten. Voel de structuur, luister naar het geluid, proef de smaak en ervaar hoe 

het in je mond heen en weer gaat en hoe je het doorslikt.  

Mindfulness zorgt ervoor dat je even je hoofd uit de stress modus haalt en vergeet  dat er ook nog 

een verleden en een toekomst is. Want daar leeft het stress systeem vooral 
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Relativeren 
 

Relativeren gaat je helpen om dingen in het juiste perspectief te zetten. Je brein maakt over uren aan 

gedachtes en je brein denkt vooral in doemscenario’s.  Daar is het voor gemaakt. Puur om jou te 

beschermen voor mogelijk gevaar. Daar past in mogelijkheden denken niet bij. 

Hier een aantal oefeningen en vragen om te relativeren 

Relativieren deel 1:  
 

Ik ga je een aantal vragen stellen om je te helpen dingen weer in perspectief te zetten. Het vergt 

enige moed, want dit vraagt wel dat je in de spiegel moet kijken en eens bloedeerlijk mag zijn. 

Even voor de goede orde, je doet het voor jezelf! 

1. Hoe voel je je van schaal 1 op 10? (1 is het slechtste wat ik me ooit heb gevoeld – 10 het 

beste wat ik me ooit heb gevoelt) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

2. Hoe is dit voor jou? Beschrijf eens wat je voelt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Wat vind je van jezelf in deze situatie?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Wat denk je dat anderen van je vinden?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Waarom wil jij deze situatie veranderen?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Wat zou er gebeuren als iemand tegen jou zou zeggen  (bijvoorbeeld je vader of moeder of 

beste vriend(in)) dat je alle tijd van de wereld hebt om jouw situatie te doorlopen en een 

oplossing te vinden? Jij hoeft je niet druk te maken over wat als? Geld is er in overvloed en jij 

mag gewoon een sabbatical nemen zolang je nodig bent. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Mag het van jezelf klote zijn in het leven? Mag het even niet goed gaan? Waarom wel/niet? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Wat als zwak/ kwetsbaar/ziek zijn betekent dat jij je eigen grenzen nu respecteert en jij jezelf 

gaat geven wat je lichaam en geest nu echt nodig zijn? Hoe zou jij dan tegen zwak zijn 

aankijken?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relatieveren deel 2:  
 

Soms is het heel goed om jezelf even los te koppelen van je eigen situatie om even een duidelijk en 

rationeel perspectief te creëren. De volgende oefening kan je daar bij helpen. 

 

1. Beschrijf de situatie waar je acceptatie in zoekt: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2. Wat nou als een vriend(in) van jou in deze situatie zou zitten, wat zou jij hem/haar 

adviseren? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativeren deel 3: 
 

1. Waar ben je het meest bang voor? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Wat gebeurt er met jou als je angst uitkomt?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Hoe reëel is die angst? (1 is heel reëel – 10 helemaal NIET reëel) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. Hoe zou jou meest ideale situatie/ uitkomst van deze situatie eruit zien?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Waar sta je nu? ( 1 is je grootste angst – 10 is je ideale situatie) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6. Welke volgende stap zou je moeten zetten om je zelf een cijfer hoger te kunnen scoren? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Wie zou jou het beste bij kunnen ondersteunen om de volgende stap te zetten?? Heb je 

mensen in jouw omgeving die jouw situatie al eens hebben doorlopen?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Kun je nu de rust bewaren en vertrouwen dat de situatie zich gaat oplossen? Alleen nog niet 

vandaag? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vertrouwen 
 

Hou vertrouwen in jezelf en je situatie, het komt goed. Het wordt beter! Vertrouw erop dat op het 

juiste moment, de juiste dingen ook op je pad komen om de verandering te brengen. 

Stop met pushen en de huidige situatie vermijden. Het gaat je alleen maar tegen werken.  

Soms is juist niets doen de oplossing voor je probleem. 

Wat creëert niets doen of geen oplossing proberen te forceren? 
 

- Ruimte voor dagdromen 

- Ruimte om te doen waar je zin in hebt 

- Ruimte om je eigen gevoel te volgen 

- Ruimte om te zijn in het hier en nu 

- Ruimte om het probleem even los te laten 

- Ruimte voor creativiteit 

En als je het probleem los durft te laten en te accepteren dat het is zoals het is, komt er spontaan 

een idee in je op wat jij mag doen om de volgende stap te zetten. 

Oplossingen komen niet vanuit forceren, druk en stress. Oplossingen ontstaan vanuit ruimte, rust en 

ontspanning!  
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Omdenken naar helpende gedachten 
 

De vragen van de vorige opdracht helpen je relativeren en even je gedachten op stil te zetten. Het 

helpt je om je eigen situaties even in een ander daglicht te zetten.  

Een techniek die ik zelf veel gebruik is om het advies van iemand die ik vertrouw te vragen in mijn 

hoofd. Wat zou … zeggen als ik deze vraag voorleg? Dat helpt vaak al om even op andere gedachten 

te komen. 

Je hebt twee soorten gedachten: Gedachten die je verder helpen en gedachten die je vastzetten. 

Het is belangrijk om het onderscheid te leren tussen helpende en niet helpende gedachten.  

Heb je het gevoel dat je in cirkeltjes denkt? 
 

Als je blijft vastzitten in dezelfde gedachten dan is het aannemelijk dat je in niet helpende gedachten 

vast zit. Ga voor jezelf dan een rustig zitten en ga de situatie opschrijven en neem de volgende 

vragen door.  

1. Wat is het probleem? 

2. Welke oplossing wil je?/ Hoe ziet je ideale uitkomst eruit? 

3. Wie kan je daar bij helpen? 

4. Wat zou iemand die je vertrouwd als advies geven aan jou?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Affirmaties 
 

Ik geef je een aantal affirmaties mee die je voor jezelf kunt herhalen.  

Affirmaties zijn zinnetjes die je kunt gebruiken om je brein te herprogrammeren. Ze helpen je 

herinneren aan dat wat ook mag/kan. Een gestrest brein gaat over op de overlevingsmodus en gaat 

over op programma’s die je op de automatische piloot kan uitvoeren. 

Je kunt natuurlijk ook je eigen affirmaties bedenken die je gaan helpen om je te blijven herinneren.  

Ik heb hier een aantal voorbeelden voor je: 

1. Spanningsklachten/burn-out betekent niet dat ik zwak (of niet goed genoeg) bent, het 

betekent dat ik te lang te sterk ben geweest 

2. Door mezelf rust te geven, zorg ik goed voor mezelf 

3. Door goed voor mezelf te zorgen kan ik beter voor anderen zorgen 

4. Ik heb lang genoeg gevochten het is tijd om de strijdbijl te begraven 

5. Ik stop met vechten en omarm mezelf zoals ik nu ben 

6. Wat anderen ook van mij vinden, ik mag zelf een keuze maken 

7. Nee zeggen tegen de ander is ja zeggen tegen mezelf. 
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Over de auteur 
 

Mijn naam is Femke de Weerd Mijn burn-out traject heeft twee jaar geduurd, maar dat kan voor jou 

korter duren.  

Met mijn erkende opleiding en persoonlijke ervaring, weet ik als geen ander wat het is om van stress 

en burn-out te herstellen.  

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB), waardoor ik 

altijd op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.  

Ik heb meer dan 10 jaar ervaring binnen de zorg, psychiatrie en ervaring binnen de re-integratie 

sector.  

Het ondersteunen van mensen zit mij in het bloed.  

Mijn missie is om mensen bewust te maken van de impact van stressklachten en misvattingen 

rondom stress, overspannenheid en burn-out uit de wereld te helpen.  

Vooral zorg ik graag dat men spanningsklachten gaat zien als een welkome leraar, zodat het leven na 

deze periode in het teken kan staan van genieten en voluit kunnen leven. 

 

 


