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Positief denken: samenvatting    

Positief denken: wat? 

“De kracht om niet negatiever te denken dan strikt noodzakelijk gecombineerd met 

een gezonde dosis positief realisme” 

 

Positief denken: van waar? 

Ons denken wordt gevormd door veel factoren zoals vb. 

1. Aangeboren mechanismen 

2. Imitatie van ouders, leraren, vrienden etc… 

3. Reflectie en redeneren 

4. Eigen ervaringen 

5. Maatschappij 

….. 

 

Als we hier spreken over ons “denken” dan bedoelen we dit heel breed. Dan gaat 

het over de dingen die we tegen onszelf zeggen, onze waarden en normen, onze 

manier van kijken naar onszelf en de wereld rondom ons, onze manier van 

interpreteren van de dingen, onze opvattingen, onze ideeën… 

 

Een heel deel van de dingen die we doen, daar denken we niet bij na, dat doen we 

op automatische piloot (zoals vb. autorijden). Dit is met ons denken net zo. Heel 

wat gedachten verlopen automatisch, zonder dat we er bij stilstaan of bewust bij 

nadenken. 

 

Positief denken: waarom? 

“Positief denken” is 1 van de manieren om te werken aan je eigen welzijn. 

 50 % van je welzijn en geluk is in aanleg bepaald, daar kan je dus niets aan 

veranderen 

10 % wordt bepaald door de omstandigheden, 

de overige 40 % kun je zelf beïnvloeden door je gedrag en je gedachten. 
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Positief denken 

• geeft positieve gevoelens meer kans 

• het tempert onze pijnlijke gevoelens 

• het motiveert opbouwend gedrag 

• draagt bij tot welbevinden, geluk en gezondheid 

• zorgt voor positieve emoties die besmettelijk werken 

 

 

Positief denken: hoe? 

Werken aan positief denken = van automatische piloot naar zelfbesturing in een 

aantal stappen: 

Stap 1: Bewust zijn van de rol van gedachten 

Stap 2: Gedachten zijn “maar” gedachten 

Stap 3: Jezelf betrappen op tegenwerkende gedachten 

Stap 4: Positief denken 

 

Stap 1: bewust zijn van de rol van gedachten 

Onze gedachten hebben een sterke invloed op onze gevoelens en ons gedrag. 

Als we heftige emoties ervaren, als we ons niet prettig voelen in lastige situaties, 

als we onze doelen niet bereiken of dingen anders willen aanpakken kan het dus 

nuttig zijn om je manier van denken onder de loep te nemen en daarmee aan de slag 

te gaan. 

 

Stap 2: Gedachten zijn “maar” gedachten 

Uit “je kan anders!”: 

“Gedachten zijn producten van onze geest, dingen die nu eenmaal ontstaan zonder 

dat we altijd goed weten waarom we ze denken. Net als dromen eigenlijk, of 

fantasieën. Misschien ontstaan er wel problemen van het moment dat we gedachten 
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behandelen als feiten. Misschien moeten we dan ook gedachten niet behandelen als 

feiten. Gedachten zijn MAAR gedachten, geen feiten of werkelijkheid.” 

Gedachten kunnen ons wel helpen of tegenwerken. Het komt er dus vooral op aan 

om na te gaan of onze gedachten ons vooruit helpen dan wel tegenwerken. Dan 

zullen we moeten nagaan hoe we van tegenwerkende gedachten kunnen 

overschakelen naar helpende gedachten”. 

 

 

Stap 3: Jezelf betrappen op tegenwerkende gedachten 
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Enkele typische tegenwerkende gedragspatronen (je “kwekker”)  

 

 

 

De perfectionist: 

“het moet goed zijn (= perfect)” 

“half werk doe je beter niet” 

“doe het beter zelf” 

“’t is nooit goed genoeg” 

“pas rust als je hard gewerkt hebt” 

De liefdesverslaafde 

“hou van mij” 

“doe de ander een plezier” 

“anderen zijn belangrijker dan jij” 

“jij stelt niet zoveel voor” 
 

De moraalridder 

“regels, normen en waarden” 

“wat hoort en niet hoort” 

“ik weet het beter” 

“hij weet echt niet wat goed is voor 

hem” 

De rampendenker 

“pas op want…” 

“denken in rampscenario’s” 

“’t gaat niet lukken” 

“voorzorgen nemen” 
 

De presteerder 

“hard werken” 

“je verantwoordelijkheid opnemen” 

“niet treuzelen” 

“sterk zijn” 
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Stap 4: positief denken 

Je bent je kwekker niet: je hebt er één 

Tem je kwekker met positief denken: 

1) bewaar positieve kanten 

2) buig tegenwerkende gedachten om naar helpende gedachten 

De perfectionist: positieve kanten 

• Goede prestaties 

• Kwaliteit leveren 

• Zorgvuldig werken 

• Gepassioneerde gedrevenheid 

• Groot 

verantwoordelijkheidsgevoel 

• … 

 

Helpende gedachten 

“fouten maken is menselijk” 

“uit fouten kan je iets leren” 

“ik ben een waardevol mens, ook met 

mijn gebreken” 

“ik stel realistische en haalbare 

doelen” 

“rusten is nodig!” 

“anders is niet slechter” 

… 

 

De liefdesverslaafde: positieve kanten 

• Bescheiden 

• Gevoelig 

• Zorg voor anderen 

• Grote bereidheid om te helpen 

• … 

Helpende gedachten 

“niet iedereen hoeft je aardig te 

vinden” 

“je kan niet goed doen voor iedereen” 

“je kan maar goed zorgen voor een 

ander als je ook goed voor jezelf zorgt” 

“jij bent even belangrijk als de ander” 

“wat anderen zeggen over jou is niet de 

waarheid, alleen hun mening… 

… 

 

De moraalridder: positieve kanten 

• Heeft een duidelijke mening en 

durft die ook kenbaar maken 

• Durft kritisch zijn 

• Houden zich aan regels en 

afspraken 

• Wil mensen helpen 

• … 

Helpende gedachten  

Regels, normen en waarden, geven 

richting, ze zijn geen dwangbuis” 

“de realiteit is wat ze is, niet hoe ik (of 

de regel) vind dat ze moet zijn” 

“ik kan niet afdwingen wat andere 

mensen moeten doen of laten” 

“ik leid mijn leven, zij het hunne” 

… 
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De rampendenker: positieve kanten 

• Alert 

• Gaan doordacht te werk 

• Zijn vooruitziend 

• Gaan op voorhand na welke 

risico’s er kunnen zijn en kunnen 

voorzorgsmaatregelen nemen 

…. 

 

Helpende gedachten 

“je kan niet alles voorzien, je kan je 

alleen goed voorbereiden en inzetten” 

“wat heeft in het verleden gewerkt en 

wat kan ik daaruit meenemen?” 

“hoe groot is de kans dat…” 

“wat is nu eigenlijk het ergste dat er 

kan gebeuren” 

“hoe erg vind ik dit over 5 jaar?” 

… 

De presteerder: positieve kanten 

• Gaan ervoor 

• Stellen zich een doel en zetten 

zich daarvoor in 

• Kunnen veel verzetten 

• Geven niet snel op 

• Gedreven 

• Klagen niet gemakkelijk 

… 

 

Helpende gedachten 

“ik hoef mezelf niet altijd te bewijzen” 

“je hoeft niet altijd de beste te zijn” 

“een goede balans inspanning 

ontspanning brengt me het verst op 

langere termijn” 

“genieten is ook een deugd” 

…. 

 

 En tot slot: oefenen, oefenen, oefenen en dan … nog eens oefenen 

 

Oefenen in de praktijk  

1. Welke situatie vind je lastig? 

2. Hoe voel je je en wat deed je? 

3. Wat denk je hierbij? Welke kwekker herken je hierin en welke 

tegenwerkende gedachten spreekt hij uit? 

4. Wat vind je positief aan jouw kwekker en wil je behouden? 

5. Buig tegenwerkende gedachten om naar helpende gedachten 

Schrijf dit alles neer; herlees dit en gebruik in toekomstige situaties 
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Samenvatting  

• Wees je bewust van je kwekkers en spoor ze op 

• Je “hebt” een kwekker, je “bent” hem niet 

• Tem je kwekker met positief denken 

o Bewaar de positieve kanten 

o Van tegenwerkende naar helpende gedachten  

 

Naslagwerk 

 Knijn: In de juiste versnelling 

 Ijzermans, Dirkx: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 

  Ijzermans, Bender: Hoe maak ik van een olifant weer een mug? 

 Van Craen: Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken 

 Rogiers, Van Den Abbeele, Van de Putte: je kan anders! 

 

Contact 

Erna Claes, Dr. in de psychologie 

Fenrir Consult BVBA 

www.fenrirconsult.com 
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