
Gezonde slaap 
CVNP zet je op weg 





Heb je het 
moeilijk om te 
stoppen met 

piekeren?  



Is het normaal dat ik nu ten tijde 
van corona meer pieker? 

Ja, eigenlijk wel! 



Is het normaal dat ik nu ten tijde van corona 
meer pieker? 
JA, het is normaal om na te denken over het coronavirus.  

Momenteel maken we een periode door met veel onzekerheid, zoals of 
we zelf ziek zullen worden en wat de gevolgen van de maatregelen 
zullen zijn. We maken ons meer zorgen en dit bijvoorbeeld over de 
toekomst, het welzijn van onze dierbaren of onze financiële situatie. 
Het is normaal om je hier zorgen over te maken, maar wanneer je deze 
zorgen moeilijk kunt loslaten krijg je te maken met piekeren.  

Piekeren is erg vervelend, en kan er voor zorgen dat we ons 
neerslachtig en angstig voelen. Net daarom is het belangrijk om 
piekeren te gaan aanpakken!  



Tips om minder te piekeren 

1. Praat erover! Vaak helpt het om je zorgen te delen met iemand 
anders.  

 

2. Schrijf je gedachten op. Wanneer we onze gedachten opschrijven is 
het vaak wat makkelijker om ze los te laten. 



Tips om minder te piekeren 

3. Richt je aandacht op iets anders.  

Wanneer we onszelf proberen te verbieden ergens aan te denken heeft 
dit vaak het tegenovergestelde effect. Als ik je nu opdraag om niet aan 
een witte beer te denken is de kans erg groot dat je net aan een witte 
beer dacht! Bij piekeren werkt het ook zo, wanneer we de gedachten 
proberen weg te duwen komen ze net sterker terug.  

Het is belangrijk om onze aandacht actief ergens anders op te richten 
waardoor de piekergedachten meer naar de achtergrond verdwijnen.  



Hoe richt ik mijn aandacht op andere zaken? 

• Doe iets leuk! Wanneer we bezig zijn met een leuke activiteit is het 
makkelijker om niet te piekeren. Tip: maak een lijstje met mogelijke 
activiteiten en kies er een uit wanneer je merkt dat je piekert.  

• Lichamelijke activiteit. Maak een wandeling, speel met de poes, 
relaxatieoefening, … 

• Zoek afleiding. Neem een douche, doe de afwas, luister naar muziek, … 

• Sociaal contact. Bel een vriend(in), schrijf een brief, Skype met je familie, … 

• Shockeffect. Roep heel luid “STOP ERMEE!” en ga over naar een van de 
andere tips.  



Wat als bovenstaande tips niet helpen?  

Op de vorige slides staan slechts enkele algemene tips die kunnen 
helpen met piekeren, maar uiteraard werken deze niet altijd en niet 
voor iedereen!  

In de ideale wereld ga je binnen je revalidatietraject en/of 
psychologische begeleiding aan de slag rond piekeren. Zo is het 
gegeven advies op jouw maat gemaakt. De huidige situatie is echter 
uitzonderlijk, waardoor wat algemene adviezen nuttig kunnen zijn. 
Wanneer het piekeren te overheersend wordt is het belangrijk om de 
mogelijkheden te bekijken alternatieve begeleiding te voorzien 
(telefonisch, videoconsultaties).  


