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Steven Hayes Kelly Wilson Kirk Strosahl



RFT Relational Frametheory

Het verschil tussen mens en dier is ?



C

A B





Onnodig Geluk is de norm

Waardeloos 
leven

Abnormaal

Eigen 
schuld

Veroorzaakt 
meer 

ellende

Ziekte

Oplosbaar

Moet je voor. 
Behandeld 

worden

Lijden



Noem een woord

Maak een verhaal met de 
woorden







Acceptatie



Ik wil ervan af!

In tweetallen: 

Noem een interne ervaring/emotie waar je vanaf wilt. 

Na 1 minuut wisselen.





Burn-Out









Ruimte maken



Defusie





We hebben 40.000 tot 70.000 gedachten per dag

70% daarvan zijn negatieve gedachten

We zijn 47% van onze tijd in gedachten

ANGST

PIEKEREN

STRESS



Ik kan het niet

Ik ben niet goed genoeg

Iedereen is tegen mij

Niemand begrijpt mij

Ik kan er niet meer tegen

Wat is er mis met mij

Ik wou dat ik ergens anders was

Ik ben waardeloos

Ik ben een loser

Ik ben zo’n slappeling

Het is echt waar!

Ik haat mezelf



Tweetallen

• Welke gedachte kom jij vaak tegen, zeker als je 
gestresst bent?



Ik heb nog steeds de gedachte dat ik 
niet goed genoeg ben en ik geloof 
deze ook nog heel erg. 



Ik heb de gedachte dat ik niet goed 
genoeg ben

Ik merk op dat ik de gedachte heb 
dat ik niet goed genoeg ben

Ik ben niet goed genoeg





Hier en nu



Wat zie ik

Wat hoor ik 
Wat voel ik 
Wat proef ik 
Wat ruik ik 





Zelf als context



Wie ben ik?



Waarden

Toegewijde actie



FAMILIE 

INTIEME RELATIES  

OUDERSCHAP 

VRIENDEN SOCIAAL LEVEN  

WERK / SCHOOL  

ONTWIKKELING / TRAINING  

RECREATIE / PLEZIER 

GELOOF / SPIRITUALITEIT  

DEELNAME AAN VERENIGINGEN  

FYSIEKE VERZORGING (sport, voeding)  

Waardegebieden



Toegewijde actie



Zelfs als het  niet goed ging

Angst is maar veur even 
Spiet is veur altied



Ik zou willen dat ik de moed gehad had, om het 
leven te leven dat ik zélf wilde - levend naar 
eigen waarden en inzichten - en niet het leven te 
leiden dat ánderen van me verwachten.

Ik zou willen dat ik minder hard had gewerkt.

Ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn 
gevoelens te uiten.

SPIJT!



Ik zou willen dat ik het contact met mijn 
vrienden beter had onderhouden. 

Bronny Ware

Ik zou willen dat ik mezelf had toegestaan 
gelukkiger te zijn.







Als je wacht met leven tot de angst weg is  
kan je lang wachten.

Steven Hayes
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