
IK WORD GEK VAN 
ALLES!

FLONKER COACHING 

JOKE BRUGGENKAMP

Designed & Illustrated By Priyangshu Goswami



Introductie                                       3



Hoofdstuk 1                                    5                                          



Hoofdstuk 2                                   8



Hoofdstuk 3                                  12



Hoofdstuk 4                                  14

Flonker



Introductie:

IK WORD GEK VAN 

ALLES!

Flonker
3



Je hebt een druk leven. Misschien ken je de tekst nog wel van een reclame over tampons of margarine, dat ben 
ik even vergeten. Vergeten… nog zo’n dingetje. Hoe drukker je het hebt hoe makkelijker je de dingen vergeet. 
Totdat je op een gegeven moment helemaal gek wordt van alles en iedereen en het meest nog van jezelf!


Overigens geldt dit niet alleen voor vrouwen, ook mannen kunnen gek worden van alles!



Herkenbaar? Je bent niet de enige. Vooral de grote hoeveelheid verschillende dingen die je allemaal door elkaar 
aan het doen bent draagt bij aan een gevoel van chaos in je hoofd. Of van onrust in je lichaam. Je weet wel dat 
je het misschien een beetje rustiger aan moet doen, maar waarschijnlijk heb je ook allemaal leuke dingen te 
doen? Stoppen met vervelende dingen zou wenselijk zijn, maar dat zijn vaak dingen die echt moeten. Kortom: 
hoe krijg je meer balans in je leven? (Dit begint echt op een reclame te lijken ;-))



Balans in de chaos: hoe dan?


Dat gevoel van gek worden van alles komt meestal niet uit de lucht vallen. Vaak ben je al een aantal keer over je 
grenzen gegaan en in plaats van rust te nemen doe je er nog even een schepje bovenop. Want ja, de kinderen…, 
de baas…, je partner…. Iedereen wil wel wat van je. Waarschijnlijk heb je wel een (vaag) idee waar het allemaal 
vandaan komt. Maar laten we het eens praktisch en concreet aanpakken: zo simpel mogelijk, daar hou ik van en 
het werkt goed tegen chaos.

Alle 4 de gebieden zijn belangrijk, maar het kan zijn dat bij jou een aantal gebieden wel lekker lopen, lees dan 
gewoon door en kijk bij de andere gebieden. Mijn stellige overtuiging is dat als je alle 4 de gebieden goed 
geregeld hebt, je geen last meer hebt van chaos in je hoofd.

Energie & Rust Leefregels & Kernconities

Dagelijkse Routine  Sociale Omgeving

IK  WORD GEK VAN ALLES !

De aanpak van ‘gek worden van alles’ en/of burn-out gaat over 4 gebieden:
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Hoofdstuk 1:

ENERGIE & RUST
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Dit is waarschijnlijk een open deur, maar ik ga het niet over energieslurpers en energiegevers hebben. Ik

heb een andere insteek. Energie en rust hebben veel te maken met hoe je met je gevoel omgaat (en met

slaap, maar daar kom ik nog op terug).



Je lichaam is erop ingericht om te zorgen dat je voldoende energie hebt en dat je veilig door het leven

kunt. Naast de meer praktische systemen, zoals je voedselverteringssysteem en je voortplantingsysteem,

heeft je lichaam nog een heel belangrijk ander systeem om te zorgen dat je een beetje leuk je leven

doorkomt. Dat is je gevoelssysteem.-

Kort samengevat bestaat dit onder andere uit de volgende onderdelen:

En herken je al iets? Ga eens rustig zitten en doe een bodyscan: hoe voelt je lichaam, waar voel je

spanning en onrust? Neem jezelf serieus. Word je verdrietig als je jezelf stil zet? Grote kans dat je over je

grenzen heen bent gegaan (en hoe lang al eigenlijk?).



Wil je hiermee aan de slag? In mijn boek ‘Gevoel is heel logisch, als je weet hoe het werkt.’ Staat een

wetenschappelijke onderbouwing van bovenstaande systemen, hoe ze werken én een praktische

handleiding hoe je om kunt gaan met je gevoel.     

Bang-systeem: om je te waarschuwen als iets of iemand gevaarlijk voor je is (gaat aan bij het geven

 van een presentatie of bij een vervelende baas, als het goed is).



Boos-systeem: gaat aan als jijzelf of een ander over je grenzen heen gaat (je raakt gefrustreerd of

 geïrriteerd bijvoorbeeld).



Bedroefd-systeem: gaat over verlies van de ander (rouw) of verlies van jezelf (je eenzaam of verloren

 voelen of gevoelens van paniek).



Body-systeem: als je bovenstaande signalen negeert geeft je lichaam nog sterkere signalen: je kunt 
bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, maag- en darmklachten, migraine krijgen of depressief worden. Je lichaam is 
vrij creatief om te zorgen dat je stil gaat staan. Soms kunnen mensen met een burn-out bijvoorbeeld alleen 
nog maar huilen: huilen en je werk gaan moeilijk samen, dus dat signaal is lastig te negeren.

Er zijn nog twee andere gevoelssystemen:



Blij-systeem: dit geeft aan wat bij je past, het geeft je richting en energie.

Liefde-systeem: dit gaat over je veilig, verbonden en vertrouwd voelen met jezelf en met anderen.

ENERGIE  & RUST
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Kijk maar eens naar het plaatje hieronder. Als je goed voor jezelf zorgt en goed checkt of het

(ook) goed voor jou is en jij er blij van wordt, kun je heel veel ballen in de lucht houden (Het linker plaatje).

Je geeft niet jezelf weg, maar doet het omdat het bij je past. Prima: dat is de bedoeling. In het rechter plaatje

neem je niet jezelf als uitgangspunt: alle focus ligt op de ballen die in de lucht gehouden moeten worden. Je

geeft maar en je gaat maar door, maar ondertussen loop je leeg. Je energie raakt op en je raakt jezelf kwijt.

Als je dit lang doet merk je dat je ook niet meer goed kunt verbinden met anderen, je komt als het ware 

los te staan van je eigen gevoel en voelt je alleen. Je bent (het contact met) jezelf kwijt.



Het klinkt heel egoïstisch om jezelf als uitgangspunt te nemen. Maar in een vliegtuig krijg je ook de

instructie om eerst zelf een zuurstofkapje op te zetten en dan pas bij anderen. Dat is niet voor niets!



De oplossing voor een gebrek aan energie: Neem je lichaam en je gevoel serieus. Doe een bodyscan, vind

de focus in jezelf en neem jezelf als uitgangspunt. En ga leuke dingen doen! Zo vul je je energie weer aan.



Lukt het je niet om tot rust te komen, zoek dan hulp. Dat kan een mindfulness cursus of Yoga zijn, maar

als je daarvan eerder onrustig of verdrietig wordt, kan het handig zijn om een goede therapeut of coach te

zoeken die je kan helpen om de focus op jezelf weer terug te vinden.



Energie terug krijgen is de belangrijkste stap. Je hebt energie nodig om te veranderen. Slaap je slecht?

Focus je eerst daarop en op voldoende rustmomenten overdag. Hierover gaat het in het volgende hoofdstuk: 
dagelijkse routine.

Dit kan alleen als je je eigen grenzen negeert. Je schakelt je boos-systeem uit of neemt het niet meer

serieus: je voelt wel dat je het niet wilt, maar je past je aan en gaat door. Dat kan best even, maar het is

belangrijk dat je jezelf en je grenzen serieus neemt. 
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Deze laatste twee systemen zorgen voor energie. Vaak ben je bezig met allemaal zaken om je heen.

Iedereen vraagt wat van je. Je zorgt dat alles geregeld is, dat iedereen blij is, dat je aan verwachtingen

voldoet. Zowel van jezelf (de hoge lat), als aan de verwachtingen van anderen. Je kunt een pleaser of een 
perfectionist worden.




Hoofdstuk 2:

DAGELIJKSE ROUTINE
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Dit onderdeel gaat over je dagelijkse ritme. Als je bijvoorbeeld vroeg aan het werk moet terwijl je een

avondmens bent, zul je elke ochtend over je eigen grens heen moeten gaan. En als je (jonge) kinderen

hebt, zul je je ook veel moeten aanpassen aan hun schema. De ene persoon is daar flexibeler in dan de

ander. Dat is geen keuze maar een fysiek gegeven: het gaat er om hoe je lichaam werkt. Het heeft geen

zin om tegen een avondmens te zeggen sta gewoon een uur eerder op dan voel je je veel fitter. Grote

kans zelfs dat als je echt gevoelig bent voor je eigen fysieke ritme, dat als je een uur eerder opstaat, je

twee uur later pas echt wakker wordt. Je lichaam heeft dan gewoon veel meer tijd nodig om alles een

beetje op de rails te krijgen. Net zoals het ook geen zin heeft om tegen ochtendmensen te zeggen dat het

zo ongezellig is dat ze ‘s avonds op de bank in slaap is gevallen.



Het is goed om je eigen ritme te vinden en ook om te zorgen dat je er samen met de mensen in je

omgeving zo optimaal mee om kunt gaan. Veel stellen waarbij de een een ochtendmens is en de ander 
een avondmens besteden hun beste tijd op hun werk (en in het weekend aan de boodschappen en sociale 
verplichtingen) en hebben vaak ‘s avonds pas tijd voor elkaar. Dan is één van beide eigenlijk al vertrokken 
en is een goed gesprek een grote uitdaging.



Ik pleit eigenlijk voor veel samen lunchen met je partner, maar helaas is dat vaak niet mogelijk. Als

alternatief kun je wel kijken of je door de week of in het weekend een moment overdag samen kunt

plannen. Al is het om 16 uur even een kop koffie (of een drankje) voor je de kinderen van de crèche haalt.

Lekker even spijbelen samen!



Los van een beter contact met je partner is het ook belangrijk voor jezelf om te kijken naar je eigen ritme.

Denk maar eens aan een doordeweekse dag: begin je de dag rustig of ga je gelijk in de versnelling? Past

dat bij je? Dat kun je merken aan je gevoel: word je er blij van dan past het, word je er onrustig van of raak

je er geïrriteerd door, dan ga je over je eigen grens. En verderop in de dag: neem je pauze? Zorg je dat je 
alle prikkels, vragen en ideeën die je krijgt ook een beetje kunt verwerken? Of doe je dat aan het einde van 
de dag, waarbij je een beetje instort en moe, hongerig en chagrijnig thuis komt?



Je lichaam is een gewoontedier: waarschijnlijk heb je je eigen ritme ontwikkeld en leef je al een poos in

hetzelfde ritme. Maar het kan geen kwaad om te kijken of het ritme ook of nog steeds bij jou past:



Wil je je eigen ritme onderzoeken? Vul dan onderstaande gegevens in in het schema op de volgende 
pagina:



- Wanneer sta je op;

- wanneer zijn jouw eetmomenten;

- heb je de zorg voor kinderen/honden etc? Wanneer vragen zij jouw aandacht?

- reistijd;

- werktijd;

- pauzes;

- hobby’s, ontspanning, sport.

DAGELI JKSE ROUTINE
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Als je kijkt naar de verdeling inspanning/ ontspanning wat valt je dan op?

Wie bepaalt jouw ritme: jij of de mensen/omstandigheden?

Hoe verloopt jouw energie over de dag? Begin je al moe? Heb je pieken waarin je meer of juist minder energie 
hebt? Heb je juist ‘s avonds energie?



Als je ‘gek wordt van alles’ is de kans groot dat je een ritme hebt dat:



- niet aansluit bij je eigen ritme;

- bepaald wordt door anderen;

- een verkeerde balans heeft tussen inspanning en ontspanning.



Wat kan helpen is zorgen voor een horizontale planning: elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip opstaan,

eten, inspanning, ontspanning en naar bed. Je lichaam kan zo wennen aan het ritme en zal minder

onrustig zijn. Als je consequent te weinig slaapt en moe begint aan de dag, onderzoek dan eens waar dat

aan ligt (te laat naar bed/ kleine kinderen/ stress / slaapapneu). Soms kan een bezoek aan de huisarts

en een slaapspecialist helpen. Heb je last van stress, kijk dan ook in het volgende hoofdstuk bij het kopje 
leefregels en kerncognities voor tips.



Als je kleine kinderen hebt, kan het helpen om een oppas te regelen en zelf een nachtje bij te slapen. En soms is 
het niet anders (je kunt kinderen niet dwingen om door te slapen ;-)) Maar in dat geval kun je wel kijken wat je 
overdag kunt doen om te zorgen dat je ‘s avonds niet uitgeput neervalt.



De belangrijkste regel: zorg voor voldoende ontspanning en oplaadmomenten. Sporten kan helpen maar

als de drempel te hoog is, ga dan wandelen. Heb je geen tijd voor een uitgebreide pauze, neem dan een

powernap, luister naar muziek of focus je op je lichaam.
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Hoofdstuk 3:

LEEFREGELS EN KERNCOGNITIES
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Dit hoofdstuk gaat over je gedachten. Leefregels hebben te maken met de automatismen die je hebt 
ontwikkeld om je leven te kunnen leiden. Iedereen heeft leefregels of automatismen. Als je over alles na moet 
denken is een leven te kort om ook maar iets te bereiken. De manier waarop je ontbijt bijvoorbeeld: Je kunt

als leefregel hebben dat je moet ontbijten omdat je anders de ochtend niet doorkomt. Of je kunt niet

ontbijten omdat je je darmen rust wilt geven of af wilt vallen. Beide overwegingen zijn leefregels. Zo kun

je ook een leefregel hebben dat je elke week bij je ouders op bezoek wilt/moet. Of dat je kinderen op een

sportclub én een muziekclub moeten. Dat is niet goed of slecht. Dat is hoe je je leven georganiseerd hebt.

De meeste leefregels zijn helpend: ze helpen je je leven te structureren. Let vooral op bij leefregels waar

het woordje ‘moeten’ in staat. Vraag je af of het ook echt moet en of deze leefregel je helpt om je leven

leuker en makkelijker te maken.



Kerncognities gaan over de aannames die je over jezelf en je omgeving hebt. Zo kun je van jezelf vinden

dat je lastig bent, niet de moeite waard bent of dat je onrecht aangedaan wordt. Over anderen kun je

denken dat ze je vast niet serieus nemen of dat anderen niet te vertrouwen zijn enzovoorts. Uiteraard zijn

er ook positieve kerncognities: je kunt over jezelf denken dat wat er ook gebeurt, je het wel gaat redden.

Of dat je van jezelf vindt dat je een groot hart hebt. En over anderen dat ze ook hun best doen.



Deze leefregels en kerncognities bepalen hoe je in het leven staat en hoeveel ruimte, rust en ontspanning

je jezelf gunt. Als je veel meegemaakt hebt in je leven en daar emotionele blauwe plekken door hebt

opgelopen, ga je jezelf beschermen. Je probeert misschien teleurstelling te voorkomen door het altijd

goed te willen doen. . Of je probeert ruzie te voorkomen door je aan te passen. Je leeft dan eigenlijk met

de rem erop: je probeert erger te voorkomen. Dit kost veel energie. Het is lastig om je verdediging te laten

vallen als je je onveilig voelt.

Maar om van overleven naar leven te kunnen is het belangrijk om te kunnen ontspannen, om los te laten.

En vooral om op jezelf te leren vertrouwen. Dat is soms een grote stap en ook hier geldt: zoek hulp als je

er niet uit komt. Als je een gebroken been hebt, ga je toch ook niet zelf dokteren?

De kerngedachte of leefregel ‘Ik moet het zelf doen, anders ben ik zwak’ zit veel mensen in de weg.

De beste oplossing voor een gevoel van er alleen voor staan is juist om het te delen met anderen. En

vertrouwen in anderen is uiteindelijk vertrouwen hebben in jezelf: vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je het wel 
kunt handelen.



Wil je meer inzicht in je eigen overtuigingen? In het boek Leven in je leven van Jeffrey Young en Janet

Klosko staan een heleboel voorbeelden van ‘emotionele blauwe plekken’, met ook een praktische

vragenlijst. Kijk maar of je de overwegingen herkent.



En als laatste, maar zeker ook belangrijk onderdeel: je sociale contacten.

LEEFREGELS EN KERNCOGNITIES
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Chapter 4:

SOCIALE CONTACTEN
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Als het gaat om het ‘gek worden van alles’ gaat het hier om het gek worden van mensen om je heen.

Sommige mensen trekken veel energie uit je en anderen zorgen juist dat je je beter voelt. Maar het 
gevoel dat anderen bij je oproept staat niet vast: je kunt de ander niet veranderen, maar je kunt wel 
leren je eigen gevoel hierin te veranderen.



Om dat uit te leggen maak ik even een uitstapje naar een model uit de transactionele analyse. Ik heb 
het model versimpeld, waardoor het naar mijn idee nog duidelijker is geworden. Het model gaat over 
verantwoordelijkheid: 

Voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander, dan zit je in de ouderrol: je maakt je zorgen, je

regelt graag voor beiden, je wilt graag controle en waarschijnlijk ben je ook van de aanpak? Als je gek

wordt van alles is de kans groot dat je niet alleen je eigen leven runt, maar ook dat van (een heleboel?)

anderen. Voel je je verantwoordelijk voor alles en iedereen? Ben je een perfectionist en/of pleaser? Grote

kans dat je een groot deel van de dag in de ouderrol zit!



Er is een reden waarom je zo veel in die rol zit. Waarschijnlijk heb je ook vaak het gevoel dat je de grip

kwijt raakt, dat je niet leuk/slim genoeg bent, gefaald hebt, dat je niet belangrijk bent, of dat je alles kwijt

kunt raken als je niet doorgaat? Dat zijn gevoelens die horen bij de kindrol in dit model. Om deze sterke

gevoelens te kunnen handelen, zoek je grip in de ouderrol. Maar door de verantwoordelijkheid, ook voor

SOCIALE CONTACTEN
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anderen en zaken die niet jouw verantwoordelijkheid hoeven te zijn, naar je toe te trekken voel je ook

extra druk. Druk van alle verantwoordelijkheid en dat maakt dat je je weer onmachtig, klein en overspoeld kunt

voelen (kindrol). Waardoor je weer meer grip zoekt (ouderrol) enzovoorts. Een vicieuze cirkel dus.



De rol van volwassene houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf: wie ben ik, wat vind ik

belangrijk en wat wil ik. Dat klinkt soms egoïstisch, maar uiteindelijk is het voor je omgeving ook prettig

om te weten wat jij vindt. Anders moeten ze er naar raden en moeten zij voor jou gaan invullen en

bedenken wat jij wilt.



Door je niet goed uit te spreken kies je eigenlijk de kindrol: je wilt wel verantwoordelijkheid, maar je neemt

hem niet. Daarmee dwing je de ander als het ware in de ouderrol: hij of zij moet de knoop doorhakken.

Waardoor je je weer gepasseerd of niet gezien voelt.

Nog een voorbeeld van de vicieuze cirkel, bijvoorbeeld in je relatie:



Stel, je komt moe thuis (want uitgeput omdat je het zo druk hebt gehad) en je partner maakt een opmerking

over de vuilniszak die je vergeten hebt buiten te zetten. Dan voelt dat vaak als heel erg onterecht en

oneerlijk. Vooral dat de ander niet ziet wat je allemaal wel hebt gedaan en dat je het er nu echt niet bij

kunt hebben! Dat maakt dat je geraakt kunt zijn in het gevoel dat je ook altijd overal om moet denken

en dat alles altijd op jouw schouders terecht komt en dat er dan niemand is die ook eens voor jou zorgt

en…. Als reactie geef je dan dat hij/zij ook wel eens zijn handen uit de mouwen mag steken en dat je niet

alles kunt en… Waardoor je partner zich onterecht en oneerlijk voelt behandeld, want hij/zij had ook een

drukke dag en kan ook niet alles alleen …

Een mooi voorbeeld van pingpongen in de vicieuze cirkel van kind-ouder-kind-ouder-kind.

Wat zou er gebeuren als je iets rustiger zou zijn en zou zeggen dat dat inderdaad stom was. Dat je hoofd

een beetje vol zit en je de zak morgen alsnog weg brengt, maar nu graag even samen op de bank gaat

zitten met een kop thee/glas wijn om te horen hoe zijn/haar dag was? Ziet het verloop er vast heel anders

uit, denk je niet?



Als het gaat om anders omgaan met je sociale contacten is het belangrijk dat je weet wat je gevoelige

plekken zijn (de link met leefregels/kerncognities), dat je je eigen gevoel rustig kunt houden (de link met

energie/gevoel) en dat je leert om vanuit je volwassenrol te reageren.



Dat is voor iedereen lastig als je ziek, moe of hongerig bent. Daarom is het heel erg belangrijk is dat je je

dagelijkse routine op orde heb zodat je terug kunt vallen op automatismen en de regie kunt vast houden.

Flonker
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WANT ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG!

- Neem je gevoel serieus (irritatie en frustratie geven aan dat je over je grenzen gaat, of dat anderen over

jouw grenzen gaan);

- zorg dat je een ritme en routine hebt die bij je past;

- zorg voor voldoende rust;

- zorg voor voldoende leuke dingen die je energie (en richting) geven;

- maak keuzes vanuit jezelf: neem verantwoordelijkheid voor jezelf;

- maak keuzes voor jezelf: beslis waar je je wel en niet verantwoordelijk voor wilt voelen.



Er zijn drie dingen die je zelf kunt veranderen:

- anders voelen (energie en gevoel);

- anders denken (kerncognities en leefregels);

- anders doen (dagelijkse routine).




SAMENVATTING VOOR MEER BALANS




Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van

druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Flonker

Wil je meer informatie?

Bestel de videoserie ‘Ik wordt gek van alles’

op www.verstandvangevoel.nl

Gebruik kortingscode EBIWGVA20
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