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Positieve lichaamsbeleving : zelfhulpprogramma 
 

 
1. Verkenning van de fysieke en psychische reflecties in de spiegel. 
 
 
Achtergronden 
 
 
Aanvaarding van het eigen lichaam is de eerste stap in het opboksen tegen de overweldigende  
invloed van het schoonheidsideaal.  In de Engelstalige literatuur noemt men dit ‘harnessing’, in vrij 
vertaald Nederlands zou dit betekenen ‘ harnassen’ of  met een betere omschrijving ‘optuigen’, 
‘equipering’.  Wanneer je vanuit je naaste omgeving opmerkingen krijgt over je uiterlijk en 
daarenboven via media, reclame, film, televisie voortdurend op een geïdealiseerde wijze 
geconfronteerd wordt met mooie, aantrekkelijke mensen en van daaruit negatieve gevoelens omtrent 
je eigen uiterlijk ontwikkelt, is de methode van het aantrekken van een ‘psychisch harnas’ een eerste 
stap in het aanvaarden van het eigen lichaam en het ontwikkelen van een meer realistisch zelfbeeld. 
Thomas F. Cash (1997) deed een onderzoek bij 100 mensen en vroeg hen te beschrijven wat ze 
zagen als ze in de spiegel keken. Hieronder vindt u enkele reflecties weergegeven. 

• Wat ik zie is een lichaam waarvan ik het betreur dat het van mij is. Ik was er niet gek van als 
kind. Ik haatte het toen ik tiener was. De 25-jaren van mijn volwassen leven werden beheerst 
door walging over mijn eigen dik vet lichaam.(een man van 45 jaar). 

• Wat is zie , haat ik. Ik haat mijn dikke dijen, mijn dik achterste. Mijn mond is te groot, mijn 
ogen zijn te groot. Mijn haar zijn stijve sprieten. Waarom ben ik zo lelijk. (vrouw van 25 jaar) 

• Ik zie een verstandige, gezond uitziende vrouw, totdat ik haar in de ogen kijk. Dan zie ik dikke 
wallen onder haar ogen en rimpels op haar voorhoofd. Ik zie er nog redelijk goed uit voor een 
vrouw van 32 jaar, maar hoe ga ik er uitzien als ik vijftig ben, als ik nu al rimpels en wallen 
heb. (vrouw van 32 jaar) 

• Ik zie een persoon die niet groot maar ook niet klein is. Ze is niet dik maar ook niet slank.  
Alles wat ik zie is gemiddeld, een vreselijk vervelend gemiddelde. (vrouw van 21 jaar) 

• Wat ik graag zou willen zien (maar niet kan zien) is een rijke vrouw. Rijk genoeg om plastische 
chirurgie te ondergaan zodat ik een mooiere neus zou krijgen, tanden die recht staan , een kin 
die minder naar voor steekt. Rijk genoeg om mijn haren professioneel te laten knippen en 
opmaken en om goede make-up te kopen. Rijk genoeg om mooie kleren te kopen waarmee ik 
een echte vrouw zou zijn. (vrouw van 33) 

• Wat ik zie is een vrouw met het uiterlijk van een meisje. Als ik al geen grote tepels had, zou ik 
helemaal geen borsten hebben. (vrouw van 21 jaar). 

• Ik zie een oude hufter, niet om aan te zien.  Hoe is dit kunnen gebeuren ? (man van 63 jaar) 
• Wat ik gezien heb, zag er slecht uit, en zal er slecht uitzien als ik weer kijk. ( vrouw van 29 

jaar) 
• Ik zie een gematigd aantrekkelijke jonge vrouw, die maar niet kan ophouden met piekeren 

waarom ze geen zeer aantrekkelijke mooie jonge vrouw is. (vrouw van 28 jaar) 
• Als ik in de spiegel kijk, zie ik niets. Dat is omdat ik bang ben om mijn ogen open te doen als 

ik in de spiegel kijk. (vrouw van 19 jaar) 
• Ik zie de grote neus van mijn vader. Ik haat het.  (vrouw van 19 jaar). 

 
De meeste getuigenissen geven geen positief beeld van wat men ziet in de spiegel. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de meeste mensen zichzelf eerder negatief bekijken in de spiegel. Zelfs objectief 
aantrekkelijke mensen zien altijd wel iets waar ze ontevreden over zijn en schatten hun eigen 
lichaamsbeeld lager in dan ze werkelijk zijn.  Er objectief goed uitzien garandeert niet per definitie een 
positief lichaamsbeeld, net zoals er maar gewoontjes uitzien niet per definitie impliceert dat men 
zichzelf het hele leven lang gaat haten.  Wetenschappelijk onderzoek omtrent lichaamsbeelden heeft 
voldoende aangetoond dat het lichaamsbeeld weliswaar wel bepaald wordt  door de uiterlijke 
verschijning , maar voor het grootste deel een geestestoestand is, een beeld van zichzelf dat gevormd 
wordt via de eigen voorstelling en percepties.  
 
Oefening 
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Zelfontdekking : spiegeloefening 
 

1. Ga in je blootje voor een grote spiegel staan en zorg ervoor dat je absoluut door niemand 
gestoord kan worden.  Beschrijf wat je ziet als je voor de spiegel staat. 

2. Welke gedachten gaan door je hoofd als je deze beschrijving bekijkt ? 
3. Hoe denk je zelf over je uiterlijk ? 
4. Welke gevoelens ervaar je als je naar jezelf kijkt ? 

 
 
2. Waar zijn we ontevreden over ? 
 
Achtergronden 
 
In de tekst ‘Onderzoek naar lichaamsbeelden’ die je op deze CD-ROM aantreft, vind je heel wat 
vergelijkingsmateriaal.   Er wordt o.a. beschreven waarover de meeste mannen en vrouwen 
ontevreden zijn, zowel voor het Nederlandstalig als Engelstalig onderzoeksgebied.   In deze tekst 
beperken we ons tot enkele algemene onderzoeksgegevens.  Recent Amerikaans onderzoek onder 
30000 personen(Cash, 1997) toont aan dat twee op vijf vrouwen en één op drie mannen aangaven 
dat ze totaal ontevreden waren over hun uiterlijk.  In de beschrijving van onze eigen 
onderzoeksresultaten vindt u gegevens over de huidige Vlaamse situatie.   Opvallend is dat ook 
mannen niet immuun zijn voor body image problemen.  Mensen denken vaak dat alleen vrouwen hun 
eigen lichaam haten en voortdurend over hun uiterlijk en gewicht bezig zijn.  Dat laatste is wellicht de 
verklaring waarom men de indruk heeft dat vrouwen meer bekommerd zijn over hun uiterlijk.  Mannen 
lijden veel meer in stilte onder het mom van het idee dat mannen eigenlijk niet verwacht worden zich 
over hun uiterlijk zorgen te maken.  Bij vrouwen daarentegen is het op zulkdanige wijze aanvaard, dat 
het niet abnormaal is om je druk te maken over je eigen lichaamsbeeld.   
Hieronder vindt u een algemene tabel met de punten waarover manen en vrouwen ontevreden zijn.  
Voor een meer specifieke vergelijking verwijzen we naar het onderdeel met algemene 
onderzoeksgegevens en naar de beschrijving van ons eigen onderzoek. 
 
Oefening 
 
Noteer bij elk item hieronder of je er tevreden of ontevreden mee bent. 
Vergelijk dan met de percentages uit ons eigen onderzoek afgenomen bij 3387 Vlamingen en 
Nederlanders in 2003. 
 
Met welke aspecten van je eigen uiterlijk ben je ontevreden ? Duid met een kruisje aan wat je 
onaantrekkelijk vindt aan je eigen lichaam. Vul eventueel zelf aan met gegevens die niet vermeld 
worden. 
 ogen   borstkas/borsten  billen   spierkracht       lengte  gewicht 
 haar   huid    oren   gezicht       buik  tanden 
 uiterlijk als geheel       geslachtsorganen          …………………………………………….. 
 
 
 
Aspecten uiterlijk ontevreden Man % man Vrouw % vrouw Totaal % totaal
Ogen 71 5% 70 3% 141 4%
Borst(en) 131 10% 347 17% 478 14%
Billen 62 5% 695 34% 757 22%
Spierkracht 197 15% 151 7% 348 10%
Lengte 192 14% 365 18% 557 16%
Gewicht 323 24% 810 40% 1133 33%
Haar 251 19% 273 13% 524 15%
Huid 111 8% 252 12% 363 11%
Oren 82 6% 71 3% 153 5%
Gezicht 138 10% 209 10% 347 10%
Buik 344 26% 744 36% 1088 32%
Tanden 228 17% 290 14% 518 15%
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Uiterlijk als geheel 59 4% 91 4% 150 4%
Geslachtsorganen 25 2% 15 1% 40 1%
Andere 64 5% 171 8% 235 7%
 
 
 
3. Invloed van het lichaamsbeeld  
 
Achtergronden 
 
Speelt body image of het lichaamsbeeld een grote rol ? Onderzoek toont aan dat het beeld dat men 
van het eigen lichaam heeft  invloed heeft op andere aspecten van het zelfbeeld en het leven zelf. 

• Een arm lichaamsbeeld verlaagt ook het zelfbewustzijn en zelfbeeld. Een arm zelfbeeld 
betekent dat men zichzelf als persoon minderwaardig voelt, weinig zelfwaarde heeft. 
Onderzoek heeft bevestigd dat een vierde tot een derde van het zelfbeeld direct gerelateerd is 
aan hoe positief of negatief men het eigen lichaam ziet.  Als je niet van je eigen lichaam houdt 
is het moeilijk om van jezelf als persoon te houden. 

• Lichaamsbeelden zijn direct verbonden met genderidentiteit, gevoelens van mannelijkheid of 
vrouwelijkheid.  Sommige mensen geloven dat ze niet de fysieke kwaliteiten hebben om 
zichzelf tenvolle als man of vrouw te beleven. 

• Een negatief lichaamsbeeld kan interpersoonlijke angsten veroorzaken.  Als je je eigen 
uiterlijk niet aanvaardt, heb je meestal ook de indruk dat de anderen je uiterlijk niet 
aanvaarden.  Daardoor voel je je meer onzeker in contacten met anderen en ga je contacten 
vermijden.  Door de angst bekeken en geïnspecteerd te worden, gaat men bepaalde situaties 
ontwijken en daardoor heel wat sociale contacten ontlopen. 

• Als het fysieke zelfbewustzijn in verband komt met het seksuele bewustzijn , kan dat invloed 
hebben op het seksuele welbevinden.  Als je denkt dat je naakte lichaam lelijk of 
onaanvaardbaar is, zal seks angst opwekken.  Seksuologen hebben aangetoond dat seksuele 
problemen kunnen ontstaan door ‘zelfobservatie’ tijdens de seksuele daad.  D.w.z. dat men 
heel geconcentreerd bezig is met de benadering van het eigen lichaam zodat er niet gefocust 
kan worden op de seksuele gevoelens op zich. 

• Depressies en een negatief lichaamsbeeld hangen vaak samen.  Depressies kunnen leiden 
tot minachting  van het eigen lichaam en vice versa.  

• Een negatief lichaamsbeeld kan leiden tot eetstoornissen zoals anorexia en bulimia. Niet 
alleen kan chronisch diëten leiden tot binging (eetbuien) gevolgd door braken of gebruik van 
laxeermiddelen, maar een negatief beeld over het te dikke lichaam kan leiden tot een 
ongezonde levensstijl  en het hele zelfbeeld ondermijnen.  

 
 
Oefening 
 
Hoe beïnvloedt een negatief lichaamsbeeld mijn leven ?  Vul onderstaande lijst in en geef een score in 
welke mate het (negatieve) lichaamsbeeld invloed heeft op het alledaagse leven.  Deze oefening is 
enkel als een zelfreflectieoefening bedoeld.  In een ander onderdeel vindt u specifieke testen om 
zelfbeeld, lichaamsbeeld en andere aspecten omtrent lichamelijkheid te meten, waarbij u uzelf ook 
kunt vergelijken met standaardscores. 
 
Noteer voor elk item de nummer van de score die het best past omtrent de invloed van het  negatief 
lichaamsbeeld op betrokken domein van het persoonlijke leven. 
 
Geen negatief 
effect 

Licht negatief 
effect 

Gematigd negatief 
effect 

Behoorlijk negatief 
effect 

Extreem negatief 
effect 

0 1 2 3 4 
 

 
1. Mijn zelfvertrouwen : gevoelens van persoonlijke adequaatheid en zelfwaarde. 
2. Mijn genderidentiteit : gevoelens van echt man of vrouw zijn, gevoelens van mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. 
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3. Mijn gevoelens van comfort ,vertrouwen en zelfzekerheid in relatie tot andere personen van 
mijn eigen geslacht. 

4. Mijn gevoelens van comfort, vertrouwen en zelfzekerheid in relatie tot andere personen van 
het andere geslacht. 

5. Mijn gevoelens van comfort en zelfverzekerdheid  tijdens seksuele relaties. 
6. Mijn respons mogelijkheid als seksuele partner. 
7. Mijn genot en plezier tijdens seksuele activiteiten. 
8. Mijn verlangens en inspanningen om mijn gewicht onder controle te houden. 
9. Mijn verlangens en gevoelens om mijn eetgedrag onder controle te houden. 
10. Mijn gevoelens van verwerping, afhankelijkheid of vernedering door anderen. 
11. Mijn depressieve gevoelens of neerslachtige stemmingen. 
12. Mijn algemene gevoelens van levenskwaliteit. 

 
 
4.  Invloed van aantrekkelijkheid in het alledaagse leven. 
 
Achtergronden 
 
Het uiterlijk is niet alleen een bron van negatieve zelfgevoelens, in een aantal situaties bestaat er 
effectief discriminatie op het vlak van het uiterlijk. In het boek worden er verschillende onderzoeken 
aangehaald die aantonen dat deze discriminatie effectief bestaat. Het begint al op de schoolbanken 
van leerkrachten naar kinderen en bij kinderen onder elkaar in spel en sport. Later is er discriminatie 
op vlak van werk,   uitgaansleven, pesten en plagen in familie, mediakansen, enz. Vooral op vlak van 
partnerkeuze is er grote discriminatie aangezien het wetenschappelijk bewezen is dat de eerste indruk 
meestal gebeurt op basis van het uiterlijk en dat fysieke aantrekkingskracht  de hoofdbepalende factor 
is in het leggen van contacten en appreciatie over elkaar.  Als er geen lichamelijke aantrekkingskracht 
is tussen beide partners is de relatie al bij voorbaat gehypothekeerd.  
Voor meer uitleg en achtergronden verwijzen we graag naar het boek zelf. 
 
Oefening 
 
Een man van 45 schreef bij de enquête in ons eigen onderzoek . Ik weeg 115 kg. Toen ik  het kantoor 
binnenstapte wist ik al meteen dat ik de job niet kreeg. De man bekeek mij van kop tot teen toen ik 
binnenkwam en ik voelde meteen aan zijn blik dat mijn gewicht hem niet beviel.  De rest van het 
gesprek was een puur beleefdheidsgesprekje.  
Bent u ooit gediscrimineerd op basis van uw uiterlijk  of verkeerde u in situaties waarbij u overtuigd 
was dat louter en alleen uw uiterlijk u benadeelde.  Discriminatie kan ook positieve discriminatie zijn, 
maar we gaan  er hier vanuit dat het gaat om negatieve discriminatie, d.w.z. dat men nadeel 
ondervindt van het (onaantrekkelijke) uiterlijk.  
Plaats een kruisje in onderstaande lijst als het voor u van toepassing was  en vergelijk je score met de 
resultaten uit ons eigen onderzoek bij 3387 Vlamingen en Nederlanders.

Discriminatie uiterlijk  
Solliciteren 
Bij familie 
Uitgaansleven 
Op het werk 
Op school door leerkrachten 
Tijdens vrijetijdsbesteding 
Bij partnerkeuze 
Op school door andere kinderen 
Openbare diensten 
Andere………………………… 
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Discriminatie uiterlijk Man % man Vrouw
% 

vrouw Totaal % totaal 
Totaal 

enquêtes 
Solliciteren 30 2% 62 3% 92 3% 3387
Bij familie 36 3% 80 4% 116 3% Totaal mannen
Uitgaansleven 115 9% 154 8% 269 8% 1344
Op het werk 30 2% 35 2% 65 2% Totaal vrouwen
Op school door leerkrachten 55 4% 63 3% 118 3% 2043
Tijdens vrijetijdsbesteding 57 4% 75 4% 132 4%  
Bij partnerkeuze 91 7% 121 6% 212 6%  
Op school door andere kinderen 228 17% 433 21% 661 20%  
Openbare diensten 23 2% 25 1% 48 1%  
Andere 7 1% 19 1% 26 1%  
 
In ons eigen onderzoek kwamen bij de rubriek ‘andere’ volgende dingen aan bod : discriminatie op 
basis van leeftijd, opmerkingen in de winkel ‘mevrouw we hebben uw maat niet’, discriminatie in de 
sport, waar iemand niet mocht meespelen omdat hij te dik was en discriminatie in de media waar 
iemand aangeeft dat zij niet in aanmerking kwam voor deelname aan een plaatselijke miss-verkiezing 
alleen op basis van een ingestudeerde foto omdat ze wat mollig was.  
 
5. Ervaringen uit de kinderjaren en sociale beïnvloeding 
 
Achtergronden 
 
Het idee dat iemand van zijn eigen lichaam heeft is niet zomaar opeens ontstaan , maar is gegroeid 
doorheen diverse ervaringen vanuit de kindertijd tot volwassen leeftijd. Wie als kind gepest werd 
omwille van zijn/haar uiterlijk, zal deze negatieve ervaringen de rest van zijn leven blijven meedragen, 
ook al is men uiterlijk veranderd. 
Het spreekt voor zich dat een wijziging van de lichaamsperceptie dan ook niet van vandaag op 
morgen gebeurt en dat positieve aanvaarding van het eigen lichaam een proces is dat net zolang kan 
duren als het negatieve idee opgebouwd is. 
Heel vaak blijven mensen met negatieve gevoelens zitten ook al zijn de uiterlijke kenmerken die het 
negatieve gevoel oproepen verdwenen.   
Cash (1997) beschrijft een interessant experiment van enkele psychologen van de Dartmouth 
University.  De onderzoekers gebruikten professionele theater make up om bij een groep mensen een 
vreselijk storend litteken op de wang aan te brengen.  De controlegroep kreeg geen litteken 
aangebracht. De deelnemers werden in contact gebracht met een vreemdeling waarmee ze een 
gesprek moesten aangaan. De vreemdeling was in werkelijkheid een medewerker van de proefleiders.  
In werkelijkheid werd vlak voordat de proefpersoon het gesprek aanging het litteken van het gezicht 
verwijderd, maar de proefpersoon wist dit niet.  Na de conversatie werd aan de proefpersonen van 
beide groepen gevraagd  hoe ze zich voelden in contact met de vreemdeling en hoe hij op hen was 
overgekomen.  In vergelijking met de controlegroep die geen litteken aangebracht gekregen had,  
vonden de proefpersonen die dachten dat ze een lelijk litteken op hun wang hadden, zich veel meer 
ongemakkelijk in het contact met de vreemdeling. Ze hadden de indruk dat hij hen veel meer had 
bekeken en hen had willen vermijden. In werkelijkheid had de vreemdeling bij elke proefpersoon 
hetzelfde gedrag gesteld en was er geen reden tot het gedrag want het litteken was verwijderd.  
Hoewel er geen litteken was, hadden de proefpersonen hun eigen realiteit gecreëerd . De ervaringen 
die ze reflecteerden waren een uiting van wat ze dachten en niet gevolgen van de objectieve situatie.  
Dit experiment  demonstreert  dat de meest beïnvloedende factor  van negatieve 
lichaamsgerelateerde emoties ontstaan op basis van het eigen oordeel. 
Voorbije ervaringen en sociale conditionering bepalen de wijze waarop  een negatief beeld over het 
eigen lichaam ontstaan.  Maar de eigen gedachten daarbij beïnvloeden het meest.  
Een voorbeeld toont dit aan. Een belangrijk verantwoordelijk persoon van het bedrijf waar je werkt 
vertelt je dat hij je een uitnodiging zal sturen voor een feestje. Op het feestje zullen alleen maar 
belangrijke gasten aanwezig zijn. Je verheugt je op het feest, maar als de datum nadert , komt er geen 
uitnodiging. Als de datum van het feest gepasseerd is, begin je je allerlei veronderstellingen te maken. 



6 

© Gerard Gielen 
Uitgeverij Garant 

Aanvankelijk denk je misschien dat hij vergeten is om je uit te nodigen, maar als je verder nadenkt, 
begin je wellicht andere veronderstellingen te maken. Misschien vindt hij je maar een saai persoon, 
vervelend en ongewenst en heeft hij je bewust niet uitgenodigd. Uit beleefdheid heeft hij het wel 
gezegd maar eigenlijk wilde hij liever niet dat je aanwezig zou zijn.  Hoe meer je voor jezelf op deze 
veronderstelling verdergaat, hoe meer je die indruk opbouwt. Wanneer je dan op het werk aankomt of 
naar bepaalde sociale  gelegenheden gaat , ga je automatisch met dit gevoel van verworpenheid in je 
achterhoofd de collega’s en anderen benaderen.  Een week later kom je een vriend tegen die je vertelt 
dat de party afgelast was omdat de gastheer ernstig ziek gevallen was.  Hoe veranderen je gevoelens 
dan ? 
 
Oefening 
 
Vul onderstaand formulier in en probeer te ontdekken hoe op elke betrokken leeftijd invloed werd 
uitgeoefend op het lichaamsbeeld dat je momenteel hebt.  
Vragen : geef aan hoe je je eigen lichaam zag op elke aangegeven levensfase : aantrekkelijk of 
afstotelijk. Noteer daarbij de gevoelens die je toen ervoer en hoe het je leven  heeft beïnvloedt. Noteer 
tenslotte welke de  beïnvloedende factoren, gebeurtenissen en personen waren. Probeer aan de hand 
daarvan te ontdekken welke de meest beïnvloedende ervaringen waren omtrent je huidig 
lichaamsbeeld.  Is er een evolutie geweest in de houding t.o.v. je lichaam. Was je vroeger meer of 
minder tevreden over je eigen uiterlijk ?  Wat was het meest bepalend omtrent je lichaamsbeeld : je 
eigen appreciatie of de reacties die je kreeg van anderen.  Is er een merkbare kentering geweest in je 
lichaamsbeeld : welke gebeurtenissen of personen waren daar de oorzaak van ? 
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Kinderjaren : van 0 tot 8 jaar  
 
Mijn lichaam : 
 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latere kindertijd : van 8 jaar tot en met  11 jaar 
 
Mijn lichaam : 
 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
 
 
 
 
 
 
 
Puberteit : van 12 jaar  tot en met 14 jaar  
 
Mijn lichaam : 
 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
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Beginnende adolescentie : van 15 jaar  tot en met 17 jaar  
 
Mijn lichaam : 
 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
 
 
 
 
 
Eigenlijke adolescentie : van 18  jaar  tot en met 21 jaar  
 
Mijn lichaam : 
 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
 
 
 
 
 
 
 
Volwassenheid : van 21  jaar  tot op heden  
 
Mijn lichaam : 
 
 
Gevoelens : 
 
 
 
 
Beïnvloedende  factoren ,gebeurtenissen, personen : 
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6. Self-monitoring of zelfgestuurde verandering. 
 
 
Achtergronden 
 
Elders in dit werk vindt u meetinstrumenten om het eigen lichaamsbeeld te meten en gevoelens van 
stress omtrent het lichaam te onderkennen.  In de stappen hierboven hebt u negatieve gevoelens over 
uw lichaam leren ontdekken en hebt u per levensfase gezocht naar beïnvloedende factoren, 
gebeurtenissen en personen.  Belangrijk daarbij is om telkens de gevoelens te onderkennen die deze 
bij u oproepen.  
Een proces van verandering is geen gemakkelijk proces. Hoe kun je je beter voelen in een lichaam dat 
je haat en verfoeit en waar je van de omgeving voortdurend het signaal krijgt dat je onaantrekkelijk 
bent. Wat heb je aan een positiever zelfbeeld als de omgeving negatief reageert of op zijn minst je de 
indruk geeft dat je op je lichaam afgerekend wordt. Het klinkt wellicht als een knieval aan de 
maatschappij, maar om een beter lichaamsbeeld te krijgen is het niet verkeerd om misschien op de 
eerste plaats te proberen iets aan dat lichaam te veranderen. Men kan geen wonderen verrichten, 
maar mits kleine ingrepen kan men toch al proberen om een en ander te veranderen.   Men zou het 
me kunnen kwalijk nemen dat ik een pleidooi houdt om wat te vermageren als men mollig is, maar 
onze samenleving tolereert nu eenmaal niet makkelijk dikke mensen.  Dit is een heel droevige en 
spijtige zaak. Voor volwassenen en oudere personen maakt het niet zoveel meer uit, zeker niet als 
men een partner en een goed beroep heeft. Maar voor jongeren die nog in de fase van partnerkeuze 
of zoeken van een job zitten, kan overgewicht een zeer ernstige handicap worden die heel wat 
levensgeluk in de weg kan staan. Sommige mensen kunnen nu eenmaal niet vermageren, maar al lijkt 
het op een toegeven aan de eisen van de samenleving, het kan geen kwaad om toch te proberen iets 
aan het gewicht te doen. Zeker omdat het nu eenmaal in onze huidige maatschappij zo belangrijk is. 
Als men er niet in slaagt om het alleen te doen, zijn er centra waar men met steun van anderen iets 
aan het gewicht kan doen : bekend zijn de Weight Watchers, maar er zijn ook andere, vaak minder 
dure mogelijkheden. Men zou bijvoorbeeld met enkele mannen en vrouwen uit de buurt of vereniging 
samen afspraken kunnen maken en op een prettige manier aan gewichtscontrole doen. Ik ken een 
dame die  wekelijks met haar vriendinnen samenkwam voor een koffieklets. Ze deden eerst samen 
aan sport (wandeling of fietsen, zwemmen, enz.) daarna gingen ze om beurt op de weegschaal staan. 
Wie bijgekomen was, moest geld in een spaarpot steken. Het geld werd op het einde van het jaar aan 
een goed doel geschonken.  Samen aan lichaamsbeweging doen kan ook een hulpmiddel zijn . 
Psychomotorische therapie kan zich met behulp van de bewegingsgerichte en lichaamsgerichte 
werkwijzen richten op het verminderen of laten verdwijnen van een verstoord en/of negatief 
lichaamsbeeld. Dit doet men door middel van verschillende oefeningen waarbij de betrokkene 
geconfronteerd wordt met zijn of haar eigen lichaam. Het vergroten van zelfvertrouwen, zelfwaardering 
en assertiviteit is belangrijk bij mensen met sterke onaantrekkelijkheidgevoelens.. 
Mooie aangepaste kleren kunnen molligheid verdoezelen en iemand bijzonder aantrekkelijk maken.  
In aangepaste winkels voor personen met grote maten krijg je vaak heel professioneel advies hoe je 
dat kan doen.  Make up , een andere haartooi of een schoonheidsbehandeling kunnen kleine 
wonderen doen. Al is het maar dat je dan jezelf het goede gevoel geeft dat je er iets aan het doen 
bent.  Dit gevoel dat je het probleem aanpakt,  is een grote stap naar een positiever zelfbeeld.  Het 
levert misschien niet onmiddellijk resultaat  op , maar de complimenten die je van anderen krijgt, zijn 
vaak een stimulans om verder te doen.   Men moet ook beseffen dat een gewichtsoverlast die jaren 
opgebouwd is, niet meteen verdwijnt en als men te radicaal vermagert, krijg je wellicht het bekende 
jojo-effect wat het uiteindelijk nog erger maakt.  Met make-up kan je schoonheidsfoutjes corrigeren. 
Een andere stijl van haardracht kan iemand veranderen.  Misschien kun je zelfs plastische chirurgie 
overwegen als het gaat om een echt storend lichaamsdeel, zoals wegstaande oren,te kleine borsten, 
dikke billen, enz. Het is heel belangrijk dat men zich voorneemt om heel kleine stapjes te zetten.  Als 
men gaat diëten moet men niet verwachten dat de kilo’s er zullen afvliegen. Of een kleine correctie 
aan neus of oren of borstvergroting zal je niet meteen tot schoonheidskoningin bombarderen. Zeker in 
het begin moet men heel voorzichtig proberen met hier en daar wat aan te passen en vooral geen te 
hoge verwachtingen te koesteren.   Het is zoals een sneeuwbal die heel langzaam van de berg rolt en 
stilaan sneller en sneller rolt en groter en groter wordt.  Wanneer men de verwachtingen te hoog stelt, 
is de ontgoocheling groot als men niet het verwachte resultaat boekt en dan is het negatieve 
lichaamsgevoelen soms nog groter als ervoor. 
Ten tweede moet men afstappen van een geconditioneerd negatief lichaamsbeeld. Als men zichzelf 
voortdurend voorhoudt dat men lelijk en onaantrekkelijk is, gaat men zichzelf ook zo gedragen, zich 
terugtrekken, minder assertief opstellen, enz.  Gevolg is de zogenaamde selffullfilling prophecy.  
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Mensen reageren in hun contacten op de wijze waarop hun tegenspelers signalen uitzenden.   Het is 
het normale spel van actie en reactie, uitlokken en reageren.  Deze negatieve spiraal doorbreken, 
door op de eerste plaats een positiever beeld tegenover het  eigen lichaam te ontwikkelen is een 
opstap naar een positiever zelfbeeld. Dat kan men o.a. doen door minder belang te gaan hechten aan 
het uiterlijke en de negatieve fixatie erop te doorbreken : hoewel men voortdurend het tegendeel 
beweert en onderzoek aantoont dat veel mensen wel degelijk met het uiterlijk rekening houden ,zit het 
beste van de mens niet aan de buitenkant., maar echt van binnen. Als je mensen beter leert kennen, 
zie je meestal dat het niet de buitenkant is die iemand al of niet sympathiek maakt, maar vooral de 
persoonlijkheid, de jovialiteit en hartelijkheid, de spontaneïteit. Iemand die met een negatief 
lichaamsbeeld verveeld zit en zich niet goed in zijn vel voelt, straalt dit uit en komt niet sympathiek 
over. Jezelf aanvaarden zoals je bent en je tonen zoals je bent, wekt meer sympathie op dan je 
terugtrekken in je cocon en jezelf beklagen.  
Het is zoals een appelsien, die er misschien mooi van buiten uit ziet, maar waar het lekkerste 
uiteindelijk vanbinnen zit.  Het kan zijn dat een mooie buitenkant bij de appelsien een rot binnenste 
verbergt , maar dit is natuurlijk niet per definitie  zo.  Gewoonlijk is een mooie vrucht ook een lekkere 
vrucht, maar de schil is bitter.  Het betekent niet dat alle mooie mensen  enorm positieve en 
aangename persoonlijkheden hebben, maar omgekeerd betekent het natuurlijk ook niet dat alle mooie 
mensen etters zijn. Alleen afgaan op een mooie buitenkant kan wel gevaarlijk zijn. Een vieze 
buitenkant kan een heerlijke lekkere vrucht herbergen.   Eigenlijk weet je pas hoe de appelsien 
smaakt door hem te openen en te proeven. 
Door middel van zelfanalyses kan men proberen een beeld te krijgen van de eigen gevoelens, de 
aanleiding tot deze gevoelens en de wijze waarop men er gevolg aan geeft.  Wanneer men er in 
slaagt de negatieve cyclus te doorbreken, kan men ook een positievere manier naar anderen toe 
stappen. 
Self-monitoring is een vorm van luistervink spelen bij jezelf. Je wordt bewust van je eigen 
ervaringsproces.   Hoe reageer je op het beeld van je eigen lichaam en hoe speel je dit beeld door 
naar de buitenwereld. 
Het lichaamsbeeld wordt altijd gestuurd door de gedachten die men erover heeft.  De vaak subtiele en 
onuitgesproken boodschappen die je jezelf geeft dicteren de gevoelens die je over je uiterlijk hebt.  
 
Werken met ABCDE-schema’s 
 
De methode die hieronder beschreven wordt is gebaseerd op de rationeel emotieve therapie (RET)  
van Albert Ellis (1913), een psychoanalyticus uit de VS .  De cognitieve therapie werd rond 1960 door 
Aaron T. Beck ontwikkeld als een gestructureerde, kortdurende, op het heden gerichte vorm van 
psychotherapie voor depressiviteit. Inmiddels is CT uit onderzoek effectief gebleken bij een scala aan 
aandoeningen zoals: depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, fobieën, 
verslavingen en eetstoornissen.  Ook negatieve lichaamsbeelden kunnen efficiënt met deze methode 
aangepakt worden. 
Het uitgangspunt van de CT is dat alle psychische problemen of stoornissen worden gekenmerkt door 
vervormde of disfunctionele denkgewoonten die de stemming en het gedrag beïnvloeden. 
Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. (meer info : 
http://www.hulpgids.nl/therapie/gedrag.htm).  Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het denken 
(gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etcetera) het gevoel controleert.  
Het principe van RET komt goed tot uiting in de volgende twee citaten: 
" Zoals een mens denkt, zo is hij" - de bijbel. 
"We maken ons geen zorgen over zaken zelf, maar over onze ideeën daarover. Als we problemen 
hebben, worden we angstig of boos, laten we niet anderen de schuld geven, maar eerder de schuld bij 
onszelf zoeken" - Epictetus, Grieks wijsgeer van ± 50AD.  
De wijze waarop iemand tegen allerlei zaken aankijkt heeft zich gedurende zijn gehele leven 
langzaam ontwikkeld. Hij wordt als het ware gevoed met allerlei opvattingen, ideeën, normen, 
waarden, (voor)oordelen, etcetera. Het is te vergelijken met de berichtgeving over een oorlog in twee 
verschillende kampen. Er wordt een verkeerde voorstelling van zaken gemaakt en veel mensen 
geloven erin. Als informatie eenzijdig en vervormd geïnterpreteerd wordt leidt dit tot extreme emoties 
en probleemgedrag. De 'misinterpretatie' van informatie kan gebeuren doordat mensen als kind 
bepaalde ideeën hebben gekregen over zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen waardoor er 
zogenoemde schema's van denken zijn ontstaan. Deze kinderschema's kunnen op volwassen leeftijd 
nog steeds bestaan omdat ze nooit gecorrigeerd zijn en ze kunnen heel disfunctioneel zijn, dat wil 
zeggen niet meer kloppend voor de huidige situatie. 
Dysfunctionele schema's zijn door hun vroege ontstaan in alle volgende levensfasen actief geweest 

http://www.hulpgids.nl/therapie/gedrag.htm
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en hebben hun werking doen gelden. Dit heeft geleid tot een continue herhaling van 
schemabevestigende ervaringen en een gebrek aan schema-ontkrachtende ervaringen. Juist door 
deze herhaling van gebeurtenissen zijn disfunctionele schema's structureel geworden en hebben 
andere, meer functionele schema's zich niet kunnen ontwikkelen.  
Schema's sturen van jongs af aan het gedrag. De informatie wordt er door geselecteerd en vervormd 
zodat het past in het schema. De gevolgen van dit gedrag bevestigen het schema weer.  Negatieve 
gedachten belemmeren in ernstige mate het contact met anderen. (´Ze houden niet van me, ik ben 
lelijk, onaardig, lastig´). Mensen bij wie de stemming omslaat zoeken daar altijd een verklaring voor: 
´zie je wel, ze belt me niet terug, want ze vindt me de moeite niet waard´. Dat leidt weer tot meer 
somberheid en een rotgevoel. Veel negatieve gedachten gaan volkomen automatisch, zonder dat 
iemand er veel moeite voor hoeft te doen. Ze zijn ook vaak niet te stoppen.  
Depressieve mensen of mensen met een negatief zelfbeeld/lichaamsbeeld  maken als het ware veel 
denkfouten: denken heel zwart-wit, zien alleen de negatieve kant ergens van in, menen zeker te 
weten wat zich in de gedachten van anderen afspeelt, verwarren emoties met feiten (´ik voel me 
mislukt dus ben ik ook mislukt´) en denken dat hun neerslachtigheid nooit over zal gaan. 
Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling tot 
gevolg heeft. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen de gevoelens 
en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Het doel van 
RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, hetgeen bevrijdend werkt. 
Ellis gaat uit van het zogenaamde ABCDE-model:  
 
Activating event objectieve beschrijving van de gebeurtenis 
Beliefs irrationele, spanning oproepende gedachte 
Consequence emotionele gevolgen (gevoelens) van de gedachte 
Discussion Vragen om gedachten onder B aan werkelijkheid te toetsen 
Evaluation meer rationele gedachten die het gevolg zijn van de toetsing 
 
Door het analyseren van gebeurtenissen , feiten, ervaringen krijg je een beeld van de manier waarop 
negatieve lichaamservaringen ontstaan. Door de cycli van deze negatieve beelden te veranderen, 
verandert het lichaamsbeeld.  Bijvoorbeeld : iemand kijkt naar de Miss-Universe verkiezingen op 
televisie (gebeurtenis=activating event). Dit roept gedachten op dat de meisjes op televisie toch 
allemaal zo gelukkig moeten zijn in zo’n mooi lichaam en dat zijzelf ook graag zo mooi zou willen zijn. 
Ze ziet zichzelf als klein, dik en lelijk en ongelukkig met het onaantrekkelijke lichaam. (gedachten 
=beliefs)  De consequenties zijn sterke negatieve gevoelens en emoties : afkeer en walging van het 
eigen lichaam, boosheid over het eigen eetgedrag en over het onrecht dat haar in de samenleving 
wordt gedaan. Soms gaan deze negatieve emoties doorwerken in het gedrag. Uit reactie gaat de 
mevrouw boos en lastig op de omgeving reageren. Ze gaat niet naar een feestje waarop ze 
uitgenodigd wordt omdat ze vindt dat ze te lelijk is, enz.  (consequenties = consequence) 
In deze methode ga je deze gedachten zelf of met behulp van een therapeut nuchter analyseren. 
Misschien dat de meisjes op de foto wel niet zo gelukkig zijn als ze zich voordoen. Welke 
inspanningen moeten ze zich wel niet getroosten om zo mooi en slank te blijven. Welke frustraties 
ervaren ze als ze niet verkozen worden. Als ze ouder worden, zullen ze ook hun schoonheid verliezen. 
Mooi zijn is ook niet alles en kan heel wat afgunst en jaloezie veroorzaken, enz.  Dit is de  nuchtere 
analyse (rationele bespreking=discussion).  Uiteindelijk gaat de dame de irrationele gedachten en 
emoties relativeren en inzien dat schoonheid niet per definitie tot meer geluk leidt. De toetsing leidt tot 
een meer realistische kijk op het eigen lichaam. (evaluatie = evaluation). 
Een ander kan je geen gevoel geven, een gevoel ontstaat door je eigen gedachten over allerlei zaken. 
Je raakt niet van streek een gebeurtenis, maar door de manier waarop er tegen dingen aankijkt, hoe 
je erover denkt. Verschillende mensen kunnen op een zelfde situatie heel anders reageren doordat ze 
er heel verschillende gedachten bij hebben.  
De betrokkene wordt door deze analysemethode uitgedaagd om zijn bewuste veronderstellingen (met 
name diegene die zijn leven beroerd maken) te onderzoeken. Wat wil dat zeggen? In plaats van te 
denken dat het zo is (vrouwen moeten mooi zijn om gelukkig te zijn) of zo hoort (als je onaantrekkelijk 
bent vind je geen partner want iedereen kijkt alleen maar naar het uiterlijk) kun je die gedachte ter 
discussie stellen, er over na denken en misschien wel corrigeren. Het gevolg is dat je leert op heel 
andere wijze tegen je omgeving en tegen gebeurtenissen aan te kijken, je leert verantwoording te 
nemen voor je eigen gevoel en niet langer een ander daarvoor verantwoordelijk te houden.  
De stappen van de analyse moeten niet noodzakelijk de volgorde van  volgorde van de letters, 
A,B,C,D en E volgen.  Het kan ook in een andere volgorde gebeuren. 
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• Het begint ermee dat u een onaangenaam gevoel krijgt (C)  
• Daarna gaat u dat gevoel benoemen (C).  
• U realiseert u dat u zich zo niet wil voelen (E).  
• U vraagt zich af op welk moment dat gevoel begonnen is (A).  
• Pas dan gaat u zoeken naar de gedachte die bemiddelt tussen de gebeurtenis en het gevoel 

(B).  
• U stelt zichzelf verschillende vragen (D) en U bedenkt een alternatief (D). 

A -  Situatie: de gebeurtenis die de negatieve gevoelens omtrent het 
uiterlijk activeert. 

B -  Gedachten (percepties en interpretaties)  bij de situatie A. Dit kunnen 
ook z.g. automatische gedachten zijn. 

C -  
Gevoelens (emotionele consequenties) die door de gedachten worden 
opgeroepen.  Dit wordt mogelijk gevolgd door een gedrag van 
vermijding, zich terugtrekken in zichzelf, enz. 

D -  

Uitdaging, weerlegging: Hier worden de gedachten in B op hun 
redelijkheid getoetst door ze ter discussie te stellen of ze uit te dagen. 
D betekent dat we nagaan hoe rationeel de gedachten onder B zijn. 
Iedere irrationele gedachte wordt vervangen door een rationele 
gedachte door bij elke gedachte bij B de vraag te stellen waarom. 

  1 Is het waar (de gedachte)? 

  2 Lost de gedachte mijn probleem op? 

  3 Ga ik mij beter voelen door dit te denken? 

  4 Wat zegt het over mij, dat ik deze gedachte heb? 

  rationeel 
alternatief Wat zou een betere gedachte zijn die mij helpt mijn doel te bereiken? 

E -  
Wat is mijn doel in deze situatie. Voorkeur of zoals u zich wilt voelen  
Kan ik anders leren denken. Kan ik de situatie meer rationeel 
benaderen ? Hoe zou ik dat moeten doen ?  Wat zijn meer realistische 
emoties en gevoelens ?  Gewijzigd gedrag ? 

 
 
 
Het belangrijkste principe van rationeel denken is dat de mens beschikt over het unieke vermogen om 
te denken en te redeneren. Het betekent dat met welke situatie je ook in aanraking komt, je er altijd 
wel een mening,oordeel of opvatting over hebt in combinatie met je levenservaring waaruit je dan een 
bepaalde conclusie trekt.   
Vaak gaat die niet bewust maar automatisch vanuit het onderbewustzijn. Je voelt zoals je denkt 
gevolgd door een handeling. Gedachten veroorzaken dus gevoelens die op hun beurt weer 
handelingen teweeg brengen. Wanneer je gedachten gebaseerd zijn op valse opvattingen (bijgeloof, 
vooroordelen) dan zullen de gevoelens en  handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en 
problemen veroorzaken. Als een dergelijke irreële manier van denken zich vaak herhaalt wordt het 
gemakkelijk een automatische gewoonte. Dergelijk onrealistisch denken is zelfbelemmerend  en 
zelfsaboterend, het brengt je altijd in problemen of maakt je emotioneel gestoord. Het doel van 
rationeel denken is je te leren onnauwkeurigheden of onjuistheden in het denken in te zien en tot een 
meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te komen. 
Vanuit het rationeel denken wordt C niet door A veroorzaakt. Belangrijk is om bij B, de gedachten 
vanuit een ander perspectief te benaderen. Meestal resulteert dit in irrationeel denken dat niet 
gebaseerd is op feiten en daarom moeilijk is te accepteren.  Irrationele gedachten leiden tot 
emotionele spanningen en hebben een ding gemeen nl. dat iets verschrikkelijk is of dat iets moet.    
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Verschrikkelijk houdt een heleboel overdrijvingen en uitersten in zoals afschuwelijk, ontzettend, 
vreselijk etc.   Moet houdt absolute opvattingen in zoals behoort, is noodzakelijk, mag en kan niet 
anders. Het zijn niet de woorden en uitdrukkingen waardoor de problemen ontstaan maar het is de 
houding of bedoeling achter de woorden waardoor het gebeurt.   
De houding achter verschrikkelijk is een irreële overdrijving. Wanneer je zo denkt maak je van een 
ongemakkelijke of onfortuinlijke situatie iets ergs terwijl de situatie eigenlijk alleen maar ongemakkelijk 
of onfortuinlijk is en eigenlijk niet belangrijk.   
De houding achter moet is altijd een irreële eis. Je maakt van verlangens een eis als je moet tegen 
jezelf zegt. Het is eigenlijk hetzelfde wanneer je zegt dat rood blauw zou moeten zijn of dat het niet 
moet stormen terwijl het dat wel doet en je geen invloed hebt om het te veranderen.  Moet betekent 
eigenlijk dat je het perse wilt.    
Stel het ter discussie door voortdurend en energiek de geldigheid na te gaan van alle moeten’s en 
verschrikkelijks en stel je voortdurend de vraag waarom moet ik het of waarom is het verschrikkelijk.    
Je ontdekt na nauwkeurig onderzoek tijdens of na iedere moeilijke situatie dat niets verschrikkelijk is. 
De conclusie zal zijn dat een bepaalde situatie ongemakkelijk of onfortuinlijk of onplezierig is en dat er 
in bepaalde gevallen sprake is van reële ongemakken of nadelen, echter is er niets verschrikkelijks 
aan de hand. Je kunt in dit soort situaties nog altijd emotioneel of opgewonden worden echter raak je 
niet meer in paniek of verval je in een negatieve vicieuze cirkel.    
Met moeten stel je jezelf de vraag waarom moet het? Of van wie moet het? Het antwoord is dan altijd: 
het moet niet. Niets hoeft precies zo te zijn zoals je dat wilt ook al zou dat misschien prettiger voor je 
zijn. De zaken zijn zoals ze zijn en niet altijd zoals je dat graag zou willen.   
Niemand is verplicht om bepaalde behoeften of de vervulling van bepaalde wensen aan je te voldoen 
(b.v. liefde, waardering, succes). Daarnaast geldt natuurlijk de verplichting om behoeften en wensen 
voor een ander te moeten vervullen. Je bent niet diegene die de wereld bestuurt. De dingen moeten 
niet zijn zoals je dat wil.  
 
 
Oefening 
 
Hieronder vind je een leeg schema. Kies één of meerdere situaties waarin je jezelf ongemakkelijk 
voelt omtrent je lichaam en probeer het schema in te vullen. Vul in wat de aanleiding,  de gedachten 
en de consequenties zijn. Probeer nu meer rationele en nuchtere gevolgen te vinden en noteer 
tenslotte wat deze andere kijk op de zaken positief (of negatief) teweegbrengt omtrent je 
lichaamsbeeld. 
 



14 

© Gerard Gielen 
Uitgeverij Garant 

ABCDE-analyseschema 
 

A -  

Situatie: 
 
 
 
 
 
 

B -  

Gedachten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

C -  

Gevoelens: 
 
 
 
 
Gedrag: 
 
 
 
 

D -  Weerlegging: 
 

  1 

Is het waar (de gedachte)? 
 
 
 
 
 

  2 

Lost de gedachte mijn probleem op? 
 
 
 
 
 

  3 

Ga ik mij beter voelen door dit te denken? 
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  4 

Wat zegt het over mij, dat ik deze gedachte heb? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  rationeel 
alternatief 

Wat zou een betere gedachte zijn die mij helpt mijn doel te bereiken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E -  

Hoe zou ik mij willen voelen en in welke mate kan de betere gedachte 
daarbij helpen. 
 
 
 
 
 
Gewijzigd gedrag 
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ABCDE-analyseschema Voorbeeld 
 

A -  

Situatie: 
Anja wil een rok met topje kopen in een kledingzaak. Ze staat in het kleedhokje en 
bekijkt haar met een aantal  kledingstukken. 
 
 
 

B -  

Gedachten: 
Ik denk dat niets me gaat passen. Ik heb te kleine borsten en dikke billen en brede 
heupen. Ik ga afschuwelijk staan met deze kleren en iedereen gaat me aangapen.  
Ik kan beter geen nieuwe kleren kopen want ik sta er alleen maar dik mee en nog 
meer onaantrekkelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C -  

Gevoelens: 
• Frustratie, ongeluksgevoelens, depressief. 
• Walging over het eigen lichaam 

 
Gedrag : 

• Anja verlaat de winkel zonder iets te kopen. 
• Ze reageert nukkig op de mensen op straat wanneer die haar hinderen bij 

het passeren. 
• Ze gaat in de eerstvolgende ijszaak binnen en eet een grote ijskreem uit 

frustratie 
 

D -  Weerlegging: 
 

  1 

Is het waar (de gedachte)? 
• Heb ik wel echt te kleine borsten en so what ? Niet iedereen is op dezelfde 

manier geschapen. 
• Mijn billen zijn dik.  Maar ik ben niet de enige. Als ik op straat rondkijk zie ik 

nog veel dikkere mensen en sommigen daarvan hebben een topje met rok 
aan en schamen zich daar niet voor. 

• Laat iedereen naar mij kijken. Laat ze maar lachen. Het is mijn eigen leven. 
Wellicht is wel iemand bij die niet naar mijn dikke billen en kleine borsten 
kijkt, maar denkt, amai dat zijn leuke kleren die die vrouw draagt. 

 
 

  2 

Lost de gedachte mijn probleem op? 
 
Door te blijven denken dat ik lelijk ben met dit soort kleren, blijf ik altijd met 
hetzelfde lopen en durf ik niet eens veranderen. Iedereen vindt me saai en een 
vervelend iemand om mee om te gaan. Misschien moet ik toch eens radicaal 
durven veranderen van kledingstijl en zeggen dat het me niets meer kan deren. 
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  3 

Ga ik mij beter voelen door dit te denken? 
 
Als ik meer zelfvertrouwen zou hebben zou ik ook gemakkelijker contacten kunnen 
leggen en misschien minder rap boos worden op anderen.  Als men mij 
sympathieker vindt, ga ik misschien sneller vrienden maken, ook jongens die niet 
zo op het uiterlijk gefixeerd zijn.  Het leven is meer dan een paar dikke billen. 
 
 

  4 

Wat zegt het over mij, dat ik deze gedachte heb? 
Ik ben altijd zo negatief ingesteld. Daar maak ik mij  niet geliefd mee. Ik moet meer 
positief leren denken. Ik ben meer waard dan de indruk die ik naar anderen geef. 
Ze moeten mij maar nemen zoals ik ben. 
 

  rationeel 
alternatief 

Wat zou een betere gedachte zijn die mij helpt mijn doel te bereiken? 
 
Ik moet durven aantrekken en kopen wat ik mooi vind en mij niets aantrekken van 
hoe de mensen over mij zullen denken. 
 

E -  

Hoe zou ik mij willen voelen en in welke mate kan de betere gedachte daarbij 
helpen : 
 
Ik zou wat sympathieker willen overkomen. Ik zou ook graag wat meer onthullende 
en uitdagende kleren willen dragen.  Ik moet niet al mijn frustraties wegeten want 
daarmee maak ik het alleen maar erger.  Ik ga geen ijs eten, maar deze avond 
gaan joggen zodat er misschien wat vet van mijn billen afgaat. Ik koop bewust geen 
te grote maat, en een duurder model, zodat ik mezelf verplicht om niet te verdikken, 
want dan kan ik er niet meer in en is het weggegooid geld. 
 
Gewijzigd gedrag : Anja koopt een topje en rok en doet dit aan wanneer ze naar 
een vriendin gaat.   

 
7. Stress omtrent het lichaam vermijden via positieve labeling : het 
creëren van comfortabele gevoelens. 
 
Achtergronden 
 
Jacinta begint zich steeds slecht te voelen als ze maar aan haar mollige lichaam denkt.  Wanneer 
haar man Bert haar in de badkamer uit de douche ziet stappen ,voelt ze zich meteen beschaamd.  Ze 
draait snel een grote handdoek rond haar en vlucht naar de slaapkamer waar ze zich verder snel 
afdroogt en door het schuiven met de deuren van de kleerkast de indruk geeft dat ze al aangekleed is. 
Ze reageert boos als haar man haar vraagt waar iets ligt en weet dat haar man die boosheid niet 
verdient, maar ze uit de boosheid op haarzelf naar haar man toe.  Die zucht en gaat vertwijfeld weg. 
Jacinta wil eigenlijk geen negatieve relatie met haar man, maar ze denkt dat hij haar te dik vindt en 
haar nog lelijker gaat vinden als hij haar zo bij daglicht naakt ziet.  Jacinta zoekt eindeloos in haar 
kleerkast om iets te vinden waarmee ze haar molligheid kan verbergen. 
Peter is altijd al heel mager geweest van in zijn kindertijd.  Hij is nu 35 en is er nog steeds niet in 
geslaagd om zijn graatmagere skeletlichaam te aanvaarden.  Hij denkt dat anderen hem 
onaantrekkelijk en ziekelijk vinden.  Hij denkt dat hij eruit ziet  als een wandelend lijk. 
Als hij in de spiegel kijkt, voelt hij zich ongemakkelijk en haat hij zijn lichaam. Hij oefent regelmatig in 
een fitnessclub maar raakt vooral ontmoedigd als hij al die spierbundels in de fitnesszaal ziet.  
Zwemmen gaan is voor hem een marteling. Als hij daar is kan niet genieten van het zwemmen omdat 
zijn lichaamscomplex het plezier van het zwemmen overschaduwt. 
Studies hebben aangetoond dat zich psychisch goed voelen, veel te maken heeft met controle.  Als je 
denkt geen controle te hebben over je eigen leven en belangrijke gebeurtenissen in je leven , geraak 
je gestresseerd en in de war.  Een mogelijkheid om controle te krijgen over je emoties is door een 
goede stressbalans uit te bouwen. Toegespitst op het lichaamsbeeld betekent het dat je probeert 
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aangename gevoelens omtrent je lichaam op te roepen in plaats van een fixatie op alles wat er 
verkeerd gaat en waarvoor je je schaamt. 
Mogelijkheden daartoe zijn divers :  

• Spierrelaxatie . Wanneer je onder spanning staat, geven de hersenen het signaal aan de 
spieren om samen te trekken . Vanuit deze krampachtige houding worden ook de emoties 
veel sterker ervaren, dan in een toestand van relaxatie.   De fysieke spanningen kunnen 
beheersen is een interessant middel om stress omtrent je lichaamsbeeld te heroriënteren.  

• Beheerste ademhaling. Bij spanning ga je meestal sneller ademen en kom je in een toestand 
van hyperventilatie.  Deze stresstoestand maakt dat je lichaam moedeloos, duizelig en 
onvoorspelbaar wordt. Je vangt signalen op die je niet herkent en je in de war brengen. Door 
een diepe, rustige en gecontroleerde ademhaling (vooral via de buik), kom je terug tot rust. 

• Mentale voorstellingen. Bij stress komen er allerlei vervelende gedachten en voorstellingen in 
je hoofd die je zodanig in de war sturen dat je niet meer nuchter kunt nadenken en allerlei 
dwanggedachten en waanbeelden gaat ontwikkelen. Alles wordt negatief gezien. Een 
mogelijkheid om hieraan te ontsnappen is door dan jezelf te verplichten om aan plezierige 
dingen te denken, door aangename dingen voor ogen te houden en te trachten het 
onaangename te verdringen door het aangename.  

• Zelf-instructie. Woorden zijn net zo beïnvloedend in stresserende situaties als mentale 
beelden.  Wat roepen woorden zoals ‘onaantrekkelijk’, ‘gewoon’, ‘lelijk’, ‘vet’ of ‘dik’ bij je op.  
Welke emoties roepen begrippen op zoals ‘relaxatie’, ‘rust’, tevredenheid’, ‘vertrouwen’, 
‘gelukzaligheid’.  In bepaalde oosterse spirituele technieken gaan mensen woorden met 
positieve boodschappen zoals de laatste reeks voor zichzelf in een soort ‘mantra’ opzeggen.  
Door het rijtje positieve woorden voortdurend op te zeggen krijg je een soort 
zelfconditionering, een vorm van zelfhypnose, waarbij onbewust de positieve gedachten de 
negatieve woorden gaan verdringen.  

 
Om deze relaxatie te kunnen doen, moet je je een tijdlang in een ruimte kunnen terugtrekken waarbij 
je door niemand gestoord wordt. Het moet een tijdstip zijn, waarbij je echt tijd kunt maken voor jezelf 
en waar geen druk van eten klaar maken, kinderen die uit school kunnen komen of zakelijke 
beslommeringen boven het hoofd hangen. 
Je neemt plaats in een comfortabele stoel of matje op de grond, of op je bed en probeert jezelf in een 
soort van zelfhypnotische toestand te brengen, waarbij je helemaal tot rust kunt komen.  Tenslotte 
moet je ook heel losse en gemakkelijke kleding aantrekken. Je kunt desgevallend heel rustige, 
onspannende muziek op de achtergrond beluisteren, maar de muziek mag niet te luid staan en zeker 
niet opwekkend zijn. 
 
Oefening 
 
Deze tekst is een oefening tot zelfhypnose en relaxatie. Het werkt alleen als je er echt voor open staat. 
Als je onder heel erge spanning zit en moeilijk tot rust kunt komen is het niet aangeraden deze 
oefening alleen te doen, maar hulp van een psychotherapeut te zoeken om daar stap voor stap onder 
begeleiding te leren ontspannen. Personen die afkerig staan t.o.v. dit soort activiteiten moeten er mee 
rekening houden dat dit soort ontspanningsoefeningen niet alleen bewust, maar vooral onbewust op je 
persoonlijkheid inwerken. D.w.z. dat je rationeel wellicht denkt dat het allemaal niets uithaalt en je 
spanningen blijven , maar onbewust werken deze oefeningen in op je psyche en zonder dat je er zelf 
van bewust bent ga je rustiger worden, gemakkelijker inslapen, enz. 
 
Neem de tijd om gewoon rustig te worden. Maak het jezelf heel gemakkelijk. Sluit je ogen, haal diep 
adem en blaas de lucht zeer langzaam terug uit.  Adem vanuit je buik en niet vanuit je borstkas. Adem 
zo dat je je buik en maag omhoog en omlaag voelt gaan.  Let op het zich langzaam vullen van je 
longen met zuurstof en het rustig terug ontladen. 
Maak nu een vuist met je beide handen. Zorg dat je nagels niet in je huid prikken en nijp je handen 
stevig toe.  Let op de spanning in je vuisten en je armen. Tel langzaam van 21 tot en met 25. 
Bestudeer hoe de spanning is opgebouwd en welke spieren allemaal opgespannen zijn.  Laat nu 
zoals bij een ballon die via een klein gaatje leegloopt , de spanning heel langzaam uit je gebalde 
vuisten wegvloeien. Span de vuisten weer samen en laat ze terug los. Ervaar het verschil tussen 
spanning en ontspanning…. 
Span nu de spieren van je bovenarmen op en laat ze rustig los. Herhaal dit diverse malen. Doe nu 
hetzelfde met de bovenspieren van je  benen, de onderste spieren, de kuiten, de voeten, de tenen, de 
vingers, de spieren in je gezicht, je ogen, je mond, neus, je schouders, je buik,je nek, je billen, je 
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hoofd, enz. Herhaal elke toestand van spanning en ontspanning een vijftal malen voor elk 
lichaamsdeel. Zorg ervoor dat je telkens volledig tot rust komt, waarbij je alle spanning, kracht en 
weerstand volledig uit de spieren wegvloeit, zoals een zak aardappelen die op de grond ligt. Nadat 
alle lichaamsdelen aan bod gekomen zijn, span je je hele lichaam op en laat je het terug tot rust 
komen. Doe deze oefening ook enkele malen. 
Als je terug in een hele ontspannende houding ligt, probeer je je een aangename situatie omtrent je 
lichaam voor ogen te halen. Wanneer heb je echt plezier aan je lichaam beleefd : het kunnen 
uiteenlopende situaties zijn : in de sauna, bij het afstappen van een hele lange fietstocht, ’s morgens 
na een heerlijke nacht slapen, tijdens het klaarkomen bij het vrijen of bij zelfbevrediging, met de 
warme zon op je gezicht op het strand liggend. Probeer de lustvolle gevoelens bij deze activiteit voor 
ogen te halen en ze te associëren met de toestand van relaxatie en totale rust.  
Haal nu je favoriete kleur voor ogen en probeer deze kleur voor je geest te halen. Plaats de kleur in je 
gedachten in een kleine cirkel en laat de cirkel langzaam groter worden. Telkens als je inademt laat je 
de cirkel vergroten, als je uitademt terug verkleinen, maar niet helemaal verdwijnen.  
Nadat je ruime tijd met deze oefeningen bezig geweest bent, tel je tot tien en laat je langzaam je 
bewustzijn actiever worden. Span je spieren terug lichtjes op zoals bij gewone dagdagelijkse 
activiteiten. Bij de tiende tel open je je ogen en sta je terug rustig op. Doe daarna geen hevige actieve 
dingen maar ga rustig en langzaam terug aan de slag. 
 
 


