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Dit e-book is onderdeel van de serie Sekshulp geschreven door  

dr. Debby de Haas, arts-seksuoloog NVVS. 

In haar ervaring zijn er vele mensen zijn met seksuele ontevredenheid of 

problemen die geen hulp bij een seksuoloog zoeken maar wel op zoek zijn 

naar digitale informatie. Vanuit de motivatie dat iedereen van seks zou moeten 

kunnen en mogen genieten is deze serie geschreven als zelfhulp. 

Meer e-books en video’s zijn te vinden op: seksuoloog.nu. U bent ook van harte 

welkom voor meer persoonlijke informatie of hulp via e-mail, Skype, telefonisch 

of in de praktijk. 

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066 



Doel

Het eerste deel van een paar vaste stappen biedt een structuur om problemen 

op te lossen. Het is toepasbaar op alles wat je mee maakt en niet prettig is.

Bijkomend leert het je om onderscheid te maken tussen gebeurtenissen in 

de buitenwereld, gedachten, gevoelens, verlangens en gedrag. Dit geeft meer 

afstand en grip. Ook leert het je beter om te gaan met vervelende gedachten of 

nare gevoelens te verwerken. Het versterkt je zelfvertrouwen.

Het tweede deel de optionele stappen is niet altijd van toepassing. Dit hoef je 

slechts te doen als je emoties te sterk lijken. Dat wil zeggen als je denkt dat je 

niet alleen reageert op het heden maar er ook nare ervaringen uit het verleden 

een rol spelen bij je huidige reactie.

Het doel van het tweede deel is om oude en nare ervaringen te verwerken en 

daardoor beter met huidige ervaringen om te kunnen gaan.

Het uiteindelijke doel is om plezierig en lichter door het leven te gaan.  

Daarom is hiervoor Project Enjoyfulness als de naam gekozen.



LET OP!!!

Deel twee kan je pas toepassen als je deel een echt goed beheerst.  

Verder MAG je deel twee NIET toepassen als je huidige situatie of geestelijke 

gesteldheid onstabiel is. Het kan je dan nog verder ontregelen. Het is dan 

eenvoudigweg te veel. Voor personen met ernstige geestelijke trauma’s in  

het verleden is deel twee ook niet geschikt.

Doe in deze gevallen alleen de vaste stappen van deel 1.

Oefen deze stappen dagelijks. Doe ze niet deels maar compleet en in de 

onderstaande volgorde.

Deel 1 Vast stappen

1. Analyse:

• Wat is de situatie of gebeurtenis? Benoem alleen de feiten.

• Wat denk je over de situatie of gebeurtenis?

• Wat voel je over de situatie of gebeurtenis?

• Wat zou je willen veranderen aan de situatie en/of je gevoel hierover?

• Wat is je onderliggende verlangen?



Voorbeeld:

Situatie: Je hoort dat een vriend je niet uitgenodigd heeft voor zijn verjaardag

Gedachte: Waarom wil hij mij er niet bij hebben?

Gevoel: Afgewezen, teleurgesteld, boos

Verlangen: Er bij horen te zijn. 

Tip:

Lees Volledige Communicatie over het verschil tussen feitelijkheden,  

gedachten en gevoelens

2. Actie

Kan je wat doen om je onderliggende verlangen te vervullen? Zo ja, doe dit!

Indien je actie anderen betreft pas dan het hulpmiddel Volledige communicatie 

toe.

Voorbeeld:

Vraag deze vriend naar de verjaardagsplannen en bespreek het.  

Doe dit volgens de vijf domeinen van volledige communicatie en vraag  

ook naar zijn vijf domeinen.



3.	Gedachtenfilter
• Is de gedachte uit de analyse 100% waar?

• Is de gedachte uit de analyse nuttig?

Zo nee, vervang door een idee dat meer waar en/of meer nuttig is.

Voorbeeld:

•  Nee, je weet niet zeker of je niet uitgenodigd bent omdat je vriend je er niet 

bij vindt horen en je wilt afwijzen. Misschien is er wel een andere reden.

• Nee, het is niet nuttig want je voelt je erg naar door dit idee.

• Ik weet niet waarom ik niet uitgenodigd ben maar ga dit bespreken.

4. Accepteer je emotie

Ik mag dit voelen, ik vind het logisch dat ik me zo voel, ik vind het gevoel niet 

prettig maar ik vertrouw erop dat het vanzelf weer weg gaat.

5. Focusoefening

Focus op je lichaam om de verwerking te vergemakkelijken. Voel waar de 

emotie zich in je lichaam bevindt. Lokaliseer de plaats. Benoem het gevoel in 

lichamelijke termen en richt je aandacht daar enkele minuten op.

Bijvoorbeeld op druk, hartkloppingen, kortademigheid, misselijkheid en dat 

soort dingen.  

Voorbeeld: Een drukkend gevoel in de hartstreek.



6. Zelfbeeld

Kies de meest passende zin of maak een eigen: 

• Ik ben lief

• Ik ben goed 

• Ik ben slim

• Ik ben de moeite waard

• Ik ben mooi

• Ik kan het

• Er wordt van me gehouden

• Ik zorg goed voor mezelf.

Noem minstens drie dingen op die je in de afgelopen 24 uur goed gedaan hebt.

Wens jezelf minstens drie positieve dingen.  

Neem bijvoorbeeld geluk, gezondheid, succes enzovoort.



Deel 2 Optionele stappen 

7. Oud, vertrouwd en fout

Aan welke situatie(‘s) van vroeger, mogelijk zelfs uit je jeugd, doet deze situatie 

en dit gevoel je terugdenken?

Voorbeeld: 

Op de lagere school was er een tijd dat je buitengesloten werd bij het 

voetballen in de pauze. Je stond dan alleen op het schoolplein.

Bedenk wat de verschillen zijn tussen de situatie van toen en nu. 

Voorbeeld: 

Ik kon toen in de pauze niet weg en iets anders leuks met andere personen 

gaan doen. Nu als volwassene kan ik dit wel.

Luister naar het kwetsbare kind in jezelf. Hoe voelt/voelde het aan?  

Wat heeft/had het nodig. Maak een deel van jezelf tot denkbeeldige, goede 

ouder van je kwetsbare kind. Laat deze het kind troosten het en helpen.

Voorbeeld: 

Ik had het toen als kind nodig om erbij te horen en ook lekker te kunnen 

spelen. Ik had graag gewild dat iemand gezien had dat ik me eenzaam en 



buitengesloten voelde. Ik had graag willen horen dat ik ook leuk was om  

mee	te	spelen	en	ik	had	graag	een	knuffel	willen	hebben.

Maak	een	fantasie	waardoor	je	de	vroegere	situatie	goed	laat	aflopen.	 
Schakel in je fantasie eventueel andere personen in. Creëer in je fantasie de 

ideale verandering. Wat voor een gevoel zou de werkelijkheid van deze  

fantasie je geven?

Voorbeeld: 

Mijn behandelaar van nu stapt het schoolplein op en spreek de schooljuf 

aan dat ze wat moet doen aan deze situatie. De schooljuf gaat met de 

klasgenoten praten en zegt tegen de klas dat het niet leuk is om iemand 

buiten te sluiten. De klasgenoten zeggen sorry en vanaf dat moment werd  

er samen gespeelt. Ze leerde me goed voetbalen.

Herhaal stap 4 en 5 van deel 1 op deze emotie van vroeger. 

8. Integratie

Schrijf je levensverhaal. Beschrijf niet alleen de feiten maar ook je gedachten, 

gevoelens, verlangens, lichamelijke sensaties. Pas op alle moeilijke 

herinneringen de bovengenoemde stappen toe.



Heeft de informatie u kunnen helpen? 

In dit e-book wordt regelmatig verwezen naar andere e-boekjes.  

U kunt deze terug vinden op de website: seksuoloog.nu 

Een deel van deze informatie is gratis om u kennis te laten maken en van  

dienst te zijn. Een ander deel, m.n. de oefeningen en andere oplossingen,  

zijn onderdeel van een zelfhulpprogramma. Klik hieronder om toegang te 

krijgen tot alle informatie en het hele programma. 

De serie sekshulpteksten bestaat e-boeken geschreven door dr. Debby de Haas, 

arts-seksuoloog NVVS als zelfhulp. Het bevat niet alleen uitleg maar ook vele 

opdrachten en oefeningen, rechtsreeks uit de seksuologiepraktijk en voor u 

geschikt gemaakt. 

U bent van harte welkom met verdere vragen of voor hulp. U kunt altijd over  

de informatie en oefeningen verder contact opnemen.

seksuoloog.nu | info@seksuoloog.nu | +31 20 665 1066

Klik hier:  Digitale Sekshulp
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