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Alcohol
Het drinken van een glas alcohol is voor velen heel normaal. Wil jij jouw alcoholgebruik eens 

kritisch bekijken?

Onderwerpen

• Info over alcohol: Wanneer je ervoor kiest om alcohol te drinken, is het belangrijk om ook 

kennis te hebben over de effecten ervan.

• Jouw alcoholgebruik: Bewust zijn van jouw eigen alcoholgebruik is de basis van een 

verantwoord drinkpatroon.

• Controle over je alcoholgebruik: Het veranderen van je alcoholgebruik is vaak niet 

makkelijk. Vooral in het begin kan dit lastig zijn en kan je geconfronteerd worden met 

risicosituaties of triggers.

• Sociaal netwerk: Alcohol drinken wordt vaak geassocieerd met gezelligheid. Jouw sociale 

netwerk kan een positieve of negatieve invloed op je alcoholgebruik hebben.
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Anst en paniek
Wat als angst je soms meer in de greep houdt dan je zou willen? Krijg inzicht in je klachten en 

pak ze aan.

Onderwerpen

• Angst en paniek begrijpen: verminderen van angst en paniek begint met weten dat je last 

hebt van angst, in welke situaties je angstig bent en waarvoor je precies bang bent.

• Stress en ontspanning: een gezonde leefstijl maakt je weerbaarder tegen stress en angst.

• Angst en gedrag: om minder angst en spanning te gaan voelen, is het nodig jezelf bloot te 

stellen aan situaties die je eng vindt.

• Denkpatronen doorbreken: door je bewust te worden van je eigen gedachten, krijg je meer 

inzicht in je angstklachten.

Oefeningen

• VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL);

• Gedachten-schema (G-schema);

• Verbeteren van je leefstijl;

• Dagboek bijhouden over de voortgang van de verandering.

• Ontspanningsoefeningen;

• Benoemen van je vermijdings- en veiligheidsgedrag: probeer steeds een stapje verder te 

gaan met de confrontatie van de angsten;

• Beïnvloeden van je eigen gedachten om zo je gevoel te beïnvloeden;

• Piekeranalyse maken en piekerdagboek bijhouden.
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Chronische aandoening
Leef jij met een chronische aandoening of fysieke beperking? Soms kan het lastig zijn om te 

accepteren. Hoe ga jij ermee om? Deze module is ontwikkeld voor mensen met een 

chronische aandoening die willen leren deze (beter) te accepteren. De module helpt om te 

leren omgaan met de chronische aandoening, deze een plek te geven en er vanuit een 

positief perspectief naar te kijken.

Onderwerpen

• Wat kan ik doen als ik veel pieker?

• Waar liggen mijn grenzen en hoe geef ik die aan?

• Hoe vertel ik het mijn omgeving?

• Zijn er ook leuke kanten die ik kan inzetten?

Oefeningen

• Jouw acceptatieproces in beeld brengen.

• In kaart brengen welke gedachten jou in de weg zitten om te accepteren. Kan je daar een 

‘helpende gedachte’ voor bedenken?

• Balans: in kaart brengen hoe jij je energie verdeelt.

• Piekerdagboek bijhouden.

• Zorgen voor jezelf: welke ontspanning werkt voor jou?

• Grenzen bewaken en vragen om steun.

• Je verhaal vertellen: wat wil je aan wie vertellen (bijv. partner vs. collega’s)?
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Feedback en conflicthantering

Iedereen heeft regelmatig met feedback en conflicten te maken. In deze module leer jij hoe je 

op effectieve manieren met feedback en conflicten om kunt gaan. 

Onderwerpen

• Feedback geven: Feedback geven kan best spannend zijn. Daarom besluiten we (te) vaak 

om het maar niet te doen, zonde eigenlijk! In deze module leer je hoe jij feedback kunt 

geven waar de ander écht wat aan heeft.

• Feedback ontvangen: Het ontvangen van feedback kan best confronterend zijn. Misschien 

krijg je het gevoel dat je niet goed genoeg bent of voel je je aangevallen. In deze module 

leer je hoe jij open kunt staan voor feedback en het op een positieve manier kunt 

ontvangen.

• Non-verbale communicatie: Communicatie gebeurt niet alleen via woorden. Eigenlijk 

gebeurt het grootste deel van communicatie non-verbaal, dus via je lichaamshouding, 

gezichtsuitdrukking en bewegingen. In deze module word jij je bewust van jouw non-

verbale signalen en die van een ander.

• Conflicthantering: Conflicthantering is de manier waarop je met een conflict omgaat. Je 

kunt op verschillende manieren op een conflict reageren. In deze module krijg je inzicht in 

conflicten en in jouw persoonlijke conflictstijl. Ook krijg je praktische tips voor het omgaan 

met en voorkomen van conflicten.
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Game check
Wat levert het gamen je op? Wat kost het je? Kijk eens bewust naar jouw gamegedrag en leer 

hoe je de controle behoudt. Gamen is leuk, hou dat zo. 

Onderwerpen

• Gamen de baas: je gamet langer dan je eigenlijk zelf wilt. Ben je nog wel de baas over de 

game of niet? 

• Waarom gamen: je bent vast ooit begonnen met gamen omdat je het gewoon leuk vindt. Er 

kunnen situaties zijn die jou verleiden om meer te gamen of waarin je meer behoefte hebt 

om te gamen.

• Gamen, familie & vriendschap: door het gamen is er soms weinig tijd om af te spreken en 

kunnen vriendschappen worden verwaarloosd, maar er kunnen door het gamen ook 

nieuwe vriendschappen ontstaan. Wees hier alert op.

• Hoe houd ik gamen leuk: gamen is heerlijk als je je verveelt of op een regenachtige 

zondagmiddag. Als gamen je enige tijdverdrijf wordt, ligt een gameverslaving echter op de 

loer.

Oefeningen

• Voor- en nadelen van het gamen op een rijtje zetten;

• In kaart brengen hoeveel tijd je aan je dagelijkse activiteiten besteedt;

• De verleidingen om te gaan gamen in kaart brengen;

• Gamen, familie en vriendschap;

• Alternatieve activiteiten bedenken;

• Leren omgaan met sociale druk.
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Geldzorgen
Maak jij je zorgen om je financiële situatie? Minder geldzorgen is een eerste stap om je 

financiën weer op orde te krijgen.

Onderwerpen

• Mijn verhaal: als je je eigen verhaal beschrijft of vertelt aan anderen dan schep je orde in je 

eigen ervaringen. Dat geeft overzicht en inzicht.

• Nee is oke: wil je grenzen stellen, dan moet je af en toe nee zeggen tegen verzoeken van 

anderen. Nee zeggen kun je oefenen. En het is belangrijk dat je weet waar jij je geld aan uit 

wilt geven.

• Stress en spanning: financiële stress houdt vaak lange tijd aan. Als spanning blijft bestaan 

ervaren we stress. Hoe zorg je dat geldzorgen je niet boven het hoofd groeien?

• De omgeving: omdat je je misschien schaamt voor je geldproblemen, kun je het gevoel 

hebben er helemaal alleen voor te staan. Het is belangrijk om je zorgen te delen en hulp te 

vragen.

Oefeningen

• Stilstaan bij je situatie vijf jaar geleden, de huidige situatie en de verwachte situatie over vijf 

jaar.

• Grenzen aangeven; hoe kun je omgaan met verleiding?

• Uitgaven-dagboek bijhouden.

• Stilstaan bij wat echt belangrijk voor je is en wat je naast je kunt neerleggen; dat geeft rust.

• Schaamte overwinnen: bereid een kort gesprek voor met iemand die je vertrouwt.

• Positieve gedachten over jezelf tegenover negatieve gedachten zetten.
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Grip op coronastress
We kunnen ons goed voorstellen dat je tijdens deze periode negatieve gevoelens ervaart. Je 

kunt je bijvoorbeeld angstig, overdonderd of gestrest voelen. In deze module leer je hoe je 

hiermee om kunt gaan. Deze module is geschikt voor jou, als je je herkent in één of meerdere 

van onderstaande punten:

• Je wilt leren hoe je tijdens de coronacrisis positief kunt blijven.

• Je moet vanwege het coronavirus thuis werken en/of studeren.

• Je wilt leren hoe je effectief thuis kunt werken en/of studeren.

• Je zoekt praktische tips over hoe je met anderen in contact kunt blijven.

Onderwerpen

• Hoe gaat het met je?: We besteden aandacht aan hoe het op dit moment met jou gaat, 

waar je behoefte aan hebt en hoe jij om kunt gaan met negatieve gevoelens.

• Positiviteit: Wat kan je op dit moment wél doen? En wie of wat waardeer jij? Waardering 

voelen, kan je beschermen tegen gevoelens van angst en somberheid.

• Thuis werken en studeren: Opeens thuis werken of studeren is even schakelen. Je krijgt 

tips om dit op een zo effectief mogelijke manier te doen.

• We doen dit samen: In contact met elkaar blijven, kan lastig zijn in deze crisistijd. Op 

creatieve manieren zorg jij ervoor dat je in contact blijft.
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Je smartphone de baas
Zit jij vaker op je smartphone dan je zou willen? Word je smartphonegebruik de baas met 

deze module. Een smartphone kan erg handig zijn, maar aan overmatig gebruik zit een 

keerzijde.

Voor wie?

Wil je…

• … inzicht krijgen in jouw smartphonegebruik?

• … bewuster omgaan met jouw smartphone?

• … leren wat je kan doen wanneer je geen grip op jouw smartphonegebruik (meer) hebt?

Met deze module ga je hier zelfstandig en anoniem mee aan de slag!

Onderwerpen

De module biedt je inzichten en handvatten om je smartphonegebruik te onderzoeken. De 

volgende onderwerpen komen aan bod:

• Jouw smartphonegebruik: ben jij je bewust van jouw smartphonegebruik? En wat zijn de 

voor- en nadelen van jouw smartphonegebruik?

• Smartphonemomenten: ben jij je er bewust van op welke momenten jij je smartphone 

gebruikt? En welke momenten op een dag wil jij je smartphone graag minder gebruiken?

• Smartphone triggers: waarom gebruik jij je smartphone? Wat zijn jouw triggers en weet jij 

hoe jij om zou kunnen gaan met deze triggers?

• Concrete doelen en plannen: wat zou jij concreet willen veranderen aan jouw 

smartphonegebruik en waarom? Zet de eerste stap naar grip op jouw smartphonegebruik.22 maart 2021 10



Mantelzorg
Gezond zorgen kun je leren! Als mantelzorger loop je een verhoogd risico op overbelasting. Behoud 

de balans.

Onderwerpen

• Mijn zorgsituatie: geen enkele situatie is hetzelfde. Zorgen voor iemand die dicht bij je staat, vinden 

we vaak vanzelfsprekend. Het geeft voldoening, maar kan zowel lichamelijk als psychisch 

belastend zijn voor diegene die zorgt: de mantelzorger.

• Aandacht voor jezelf: goed voor jezelf zorgen is een voorwaarde om de zorg voor anderen vol te 

kunnen houden.

• Grenzen stellen: een dag heeft 24 uur. Grenzen stellen helpt om de 24 uur die in een dag zitten 

overzichtelijk te houden.

• Veranderen of loslaten: het worstelen met een situatie die je niet kunt veranderen, leidt tot stress en 

frustratie. Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kunt veranderen en loslaten waar je geen 

invloed op hebt.

Oefeningen

• Remoralization Scale (RS). 

• Dagboek-oefening: opschrijven en inplannen van zaken waar jij energie van krijgt. En bijhouden 

wat je voor jezelf hebt gedaan op een dag en hoeveel tijd je daaraan hebt besteed.

• ‘Hoe hoort het eigenlijk?’: welke verwachtingen die jij van jezelf hebt als het gaat om de zorgsituatie 

waar je in zit, kunnen leiden tot overbelasting?

• Nee leren zeggen en grenzen leren stellen.

• Zorg delen: hulp vragen van de omgeving.
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Piekeren
Als je gedachten steeds terugkeren naar eenzelfde punt kan dat heel vervelend zijn. Leren 

hoe je minder piekert? Dat kan! Deze module is ontwikkeld voor mensen die last hebben van 

gepieker. De module helpt inzicht te verkrijgen in steeds terugkerende gedachten en 

bijbehorende (negatieve) emoties.

Onderwerpen

• Wanneer jij piekert & waarover je piekert

• Hoe je negatieve gedachten om kan vormen tot positieve

• Hoe je het stemmetje in je hoofd de baas wordt

Oefeningen

• Remoralization Scale (RS).

• Dagboek-oefening: piekergewoonten in kaart brengen.

• Dagboek-oefening: piekerplan opstellen.
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Relatieproblemen
Ups en downs zijn normaal. Maar zit jouw relatie al een tijdje in een dip en vind je het lastig eruit 

te komen? De module is ontwikkeld voor mensen die relatieproblemen ervaren. De module helpt 

om inzicht te verkrijgen in de liefdesrelatie en biedt handvatten om deze gezond te houden.

Onderwerpen

• De liefdesrelatie: als je een tijdje samen bent, kan de liefde op de achtergrond raken. Hoe ga 

je daarmee om?

• Jouw relatie: een relatie is als een spiegel. Datgene waar je je aan ergert, zegt wellicht iets 

over jou. Als je dit scherp krijgt, kun je ervan leren.

• Communicatie: ook in goede relaties komen ruzies voor. Het wordt pas een probleem als deze 

zich opstapelen of je niet meer weet hoe je elkaar kunt bereiken.

• Intimiteit: intimiteit is een manier van dichtbij zijn. Dit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel 

zijn. Soms raken verlangens zoek en is het tijd ze weer voor de dag te halen.

Oefeningen

• Verkorte Dyadic Adjustment Scale (DAS).

• Mindfulness-oefening om ruimte te maken voor jezelf en wat er in je relatie speelt.

• Stilstaan bij de band tussen jou en je partner.

• Breng de eigenschappen van je partner in kaart.

• Liefdeskaarten: wat weet jij van je partner?

• Ruzie en de relatie versterken: hoe gaan jullie met ruzie om?

• Intimiteit en verlangens in kaart brengen.22 maart 2021 13



Rouwverwerking
Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis in het leven. Vind steun en richting in je 

rouwproces.

Onderwerpen

• Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, 

een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een 

periode van ziekte.

• Steun: rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. 

Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende 

adviezen.

• Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt 

geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander 

verder. Hoe ga je daarmee om?

• Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af, “Waarom overkomt mij dit?”, “Wat is de zin van dit 

gemis?” en “Wat is nog de zin van mijn leven?” Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van 

mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Oefeningen

• De Rouw Vragenlijst (RVL).

• Je verhaal formuleren. En stilstaan bij jouw gevoelens van rouw.

• Jouw omgeving: wat geeft je steun, en wat niet? En hoe kun je je omgeving om steun vragen?

• Stilstaan bij het zorgen voor jezelf, want rouwen vergt veel van je, zowel lichamelijk als geestelijk.

• Leren omgaan met gevoelens en gedachten.

• Het vinden van houvast.22 maart 2021 14



Slaap lekker
Lig jij ’s nachts vaak wakker? Slaap is belangrijk voor een goede gezondheid. Maar wat als het 

slapen niet wil lukken?

Onderwerpen

• Waarom slaap je: de gebruiker krijgt informatie over verschillende onderwerpen die met slaap 

te maken hebben. Deze informatie helpt bij het beoordelen van het eigen slaapgedrag.

• Gezonde slaap: een goede nachtrust wordt niet alleen door de avond bepaald. Wat de 

gebruiker op een dag doet, heeft een groot effect op de daarop volgende nacht.

• Slaapproblemen: er zijn veel verschillende soorten slaapproblemen. Door inzicht te krijgen in 

de oorzaken van het slechte slapen, kan de gebruiker gericht aan de slag gaan.

• Slaapexperiment: slaap kan niet afgedwongen worden, maar er kan wel voor worden gezorgd 

dat de omstandigheden zo ideaal mogelijk zijn. De gebruiker voert zelfstandig een 

slaapexperiment uit, wat inzichten geeft in wat gezonde slaap kan bevorderen.

Oefeningen

• Kennistest

• Slaapdagboek en startpunt onderzoeken

• Slaapomgeving en avondroutine in kaart brengen

• De eigen slaapsaboteurs onderzoeken

• Bodyscan

• Slaapexperiment uitvoeren
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Somberheid

Als je somber bent, heb je meestal nergens zin in. Zo kan een negatieve spiraal ontstaan. 

Leer wat je daaraan kunt doen.

Onderwerpen

• Gebruik leren maken van helpende gedachten om angsten de baas te blijven;

• Negatieve gedachten omvormen naar iets positiefs;

• Het belang van ontspanning en de nadelen van te veel spanning;

• Positieve activiteiten;

• Weg met somberheid.

Oefeningen

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS);

• Stemmingsmeter. En sombere gedachten in kaart brengen;

• Denkfouten opsporen en onderzoeken;

• Dagboek-oefening: beschrijf kort wat voor leuks je hebt gedaan en geef je dag een cijfer;

• In kaart brengen wat je leuk vindt om te doen, en wat je tegenhoudt om dat te doen;

• Stilstaan bij je (kleine) successen;

• Angst aanpakken;

• Piekerkwartier en drie minuten ademruimte;

• Je leefstijl in kaart brengen;

• Signalen voor een (dreigende) dip in kaart brengen om een volgende tijdig te herkennen.
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Stress bij studenten

Deze module is geschikt voor jou als je studeert, stress ervaart en gemotiveerd bent om deze 

stress zelfstandig te verminderen. Stress hoort bij het leven en dus ook bij het 

studentenleven. Ervaar je langere tijd stress? In deze module kun je zelfstandig en anoniem 

aan de slag met tips en oefeningen om stress het hoofd te bieden.

Onderwerpen

De module biedt je inzichten en handvatten om stress te onderzoeken en herkennen. In de 

module komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Stress onderzoeken: Stress kan ontstaan door het ervaren van te veel energievreters en te 

weinig energiegevers in je dagelijks leven. Door jouw stress te onderzoeken en je bewust 

te worden van de oorzaak ervan, kan je hier iets aan veranderen.

• Met stress omgaan: Iedereen reageert op een andere manier op stress. Het is van groot 

belang dat je jouw stresssignalen niet negeert. Ze zijn er immers niet voor niets. Door deze 

signalen te negeren, kan je meer stress ervaren en uiteindelijk zelfs in een burn-out terecht 

komen.

• Grenzen stellen: Als je studeert komt er veel op je af: feestjes, een bijbaan, oh ja en dan 

natuurlijk je studie zelf nog… Het is soms oppassen dat dit niet te veel wordt. Grenzen 

stellen helpt om de 24 uur die in een dag zitten overzichtelijk te houden.

• Jouw kwaliteiten: Het ontdekken, gebruiken en verder ontwikkelen van je kwaliteiten is van 

belang om goed in je vel te zitten..
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Succesvol veranderen

Iedereen wil weleens iets veranderen. In deze module leer hoe je jouw verandering succesvol kan laten 

verlopen! We willen allemaal weleens iets veranderen in ons leven, maar soms is het lastig om hiermee 

te beginnen en om de verandering vol te houden. Wil jij…

• Iets veranderen in je leven?

• De touwtjes in eigen handen nemen om dit voor elkaar te krijgen?

• Weten hoe je verandering vast kan houden, ook op uitdagende momenten?

• Realistische plannen en doelen opstellen en deze écht uit leren voeren?

• Hier zelfstandig en anoniem aan gaan werken?

• Heb jij op één of meerdere van bovenstaande vragen ‘Ja’ kunnen antwoorden? Dan is deze module 

interessant voor jou!

Onderwerpen

• Het startpunt: om te kunnen veranderen, heb je een startpunt nodig. Inzicht in jouw startpunt helpt je 

een succesvolle route uit te stippelen.

• De route naar verandering: van de één op de andere dag veranderen, is onmogelijk. Verandering is 

een doorlopend proces, waarbij het belangrijk is om inzicht te hebben in wat je wil veranderen, 

waarom je dat wil en welke invloed jouw omgeving daarop heeft.

• Succesvol veranderen: iedereen verandert op zijn of haar eigen manier. Er zijn verschillende 

manieren om jezelf iets nieuws aan te leren. Het is belangrijk om te onderzoeken wat voor jou het 

beste werkt.

• Verandering vasthouden: na ongeveer zes weken is je nieuwe gedrag een gewoonte geworden. Het 

kost dus tijd en energie om te kunnen veranderen. Aan de slag gaan met persoonlijk leiderschap 

helpt je zelf de touwtjes in handen te nemen en verandering vast te houden.
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Zelfbeeld
Denk jij vaak negatief over jezelf, en denk je dat anderen ook zo over jou denken? Je kunt je 

negatieve zelfbeeld overwinnen!

Voor wie?

De module is geschikt voor mensen die onterecht negatief over zichzelf denken. Door het 

invullen van een vragenlijst aan het begin van de module, ontdek je in hoeverre je met een 

negatief zelfbeeld te maken hebt. Hierna ga je aan de slag met het verbeteren van je 

zelfvertrouwen. Dit doe je met technieken die jouw zelfbeeld omvormen naar een positiever 

zelfbeeld.

Onderwerpen

• Negatief denken: hoe kun je positiever leren denken?

• Leefregels: hoe kun je negatieve leefregels ombuigen?

• Perfectionisme: hoe ben je minder streng voor jezelf?

• Bouwen aan positiviteit: hoe werk je aan positieve ervaringen?
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