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Belemmerende overtuigingen 
aanpakken

WAT  I S  H E T  D I L E M M A ?

Gedachten die in ons hoofd opkomen kunnen steun bieden. Zo kan het idee dat een 
taak uitdagend of interessant is helpen om er gemotiveerd en energiek mee aan de 
slag te gaan. Gedachten kunnen echter ook belemmerend werken. Het idee dat iets erg 
moeilijk is of waarschijnlijk niet goed zal gaan, maakt een taak bij voorbaat lastiger. 
Er is al een drempel opgeworpen. Zo’n belemmerende gedachte kan een reële inschat-
ting zijn. Iemand die voor het eerst een workshop verzorgt, kan bijvoorbeeld feitelijk 
vaststellen dat het de eerste keer is en dat het spannend is. Als de gedachte echter niet 
rationeel is (ze zullen wel denken: wie is hij om voor ons een workshop te houden?), 
dan beperkt ze zonder dat daar reden voor is. Met rationeel-emotieve therapie (RET) 
kunnen die belemmerende gedachten worden aangepakt. Het uitgangspunt daarbij is 
dat feitelijke omstandigheden niet automatisch tot gedachten hoeven te leiden, maar 
dat die gedachten het product van je eigen opvattingen zijn. De eerste stap in RET is je 
bewust te worden van wat er feitelijk gebeurt, welke conclusie eraan wordt gekoppeld 
en welke eigen opvattingen een rol spelen. De tweede stap is inzien dat de opvattingen 
niet universeel waar zijn, maar van eigen makelij, en derhalve te veranderen zijn.

H O E  Z I E T  H E T  M O D E L  E R U I T ?

De rationeel-emotieve therapie is ontwikkeld door Albert Ellis, een Amerikaanse cog-
nitieve gedragstherapeut. Het idee in de cognitieve gedragstherapie is dat irrationele 
gedachten tot ineffectief gedrag leiden en dat inzicht in de cognities en het verande-
ren ervan tot effectief gedrag leidt. Vaak leidt een situatie tot een reactie. Stel dat de 
gedachte om een nieuw idee in een werkoverleg te presenteren spanning en nervositeit 
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veroorzaakt. De feiten (ik ga in het werkoverleg een innovatie toelichten) leiden tot een 
conclusie (een nerveus en ongemakkelijk gevoel met ideeën als: ik kan niet helder pre-
senteren). In die tweestap mist een schakel. RET brengt de weg naar die gedachten in 
drie stappen in kaart (zie figuur 33.1):

A (activating event, actie): welke feitelijke situatie staat centraal? Wat zijn 
de concrete, objectieve omstandigheden? In dit geval: de presentatie in het 
werkoverleg.
B (beliefs, opvattingen): welke opvattingen zijn bepalend voor deze situatie? Welke 
principes, waarden spelen een rol? In dit geval: ik ben een junior en vind dat een 
junior minder recht van spreken heeft.
C (consequence, conclusie): welke conclusie levert A door de ogen van B op? In dit 
geval: ze zullen wel denken: wie is hij om ons te vertellen wat wij moeten doen?!

H E T  M O D E L  I N  D E  P R A K T I J K

Voorbeelden van belemmerende gedachten zijn:
Rampdenken: een fout is meteen een kolossale misser met enorme gevolgen.
Perfectionisme: ik moet alles wat ik doe 100% af hebben.
Applausjunk: ik moet aandacht krijgen, ik moet aardig worden gevonden.
Normativisme: mijn normen zijn absoluut en gelden voor iedereen.
Lage frustratietolerantie: op tegenslag volgt een erg hevige reactie.

Hoe pak je belemmerende gedachten nu aan? Laten we nog eens naar het voorbeeld 
van het werkoverleg kijken. A is een feit: de innovatie in het werkoverleg presenteren 
is de feitelijke omstandigheid. C (de zenuwen) is het gevolg van B (ik ben maar een 

Figuur 33.1 De stappen bij rationeel-emotieve therapie
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junior). Daarmee is de enige ruimte voor een interventie stap B, bijvoorbeeld door in 
discussie te gaan met je innerlijke stem:

Ik ben een junior en vind dat een junior minder recht van spreken heeft.
Kun je daar ook anders over denken?
Ja, junioren hebben minder last van routine of bedrijfsblindheid en kunnen dus iets 
zien wat anderen missen.

Nog een voorbeeld. Stel dat een medewerker zijn leidinggevende al een poos feedback 
wil geven op zijn erg directieve en weinig ondersteunende stijl van leidinggeven. Er zijn 
verschillende redenen te bedenken waarom hij dat wel wil, maar niet doet. Bijvoor-
beeld omdat hij denkt dat zijn mening er niet toe doet, bang is dat zijn leidinggevende 
heel boos zal worden en dat dat tot repercussies leidt, enzovoort. Deze gedachten zijn 
deels rationeel. Feedback geven vraagt enige zorg en voorbereiding. Maar de gedachten 
zijn zeker ook irrationeel, omdat de medewerker niet weet of de gedachten die hij de 
leidinggevende toeschrijft kloppen. Deze gedachten belemmeren, want ze maken het 
feedbackgesprek bij voorbaat beladen. De medewerker werkt aan zijn belemmerende 
gedachten en stelt een ABC op:

A: ik wil feedback geven op zijn leidinggevende stijl, die ik directief en weinig 
ondersteunend vind.
B: ik vind dat ik moet terugkoppelen wat ik van mijn leidinggevende en zijn aanpak 
vind, maar daar zal hij helemaal geen behoefte aan hebben.
C: hij steunt mij niet en zal vast ook niet op mijn feedback zitten te wachten, dus 
dat wordt een erg lastig gesprek.

B kan ook anders worden ingevuld: een directieve leidinggevende zal een weerwoord 
juist waarderen, een leidinggevende weet niet wat hij voor mij kan doen als ik het niet 
aangeef, enzovoort. Met die B’s zullen er andere C’s tevoorschijn komen.

Een belemmerende gedachte kan ook een erg sterke reactie zijn op bijvoorbeeld een 
file. Denk aan gedachten als: heb ik weer! Altijd pech! Al die andere automobilisten 
staan maar stom te staan, maar ik heb écht een belangrijke afspraak! Bij deze B is 
sprake van een te sterke nadruk op je eigen rol en belang. Alsof de NS samenspant als 
een trein op tijd vertrekt: altijd vertraging en als ik een keer één luizige minuut te laat 
ben, vertrekt de trein … Ook hier kunnen andere B’s tot minder ineffectieve gedachten 
leiden: anderen hebben vast ook een reden om vroeg op te staan en de file te trotseren, 
de NS wil op tijd rijden en wie al in de trein zit ook, enzovoort. RET helpt om erg sterke 
reacties en opvattingen die iemand onvrij maken in kaart te brengen en te onderzoeken 
wat de opvattingen zijn en hoe die kunnen worden veranderd. De volgende vragen kun-
nen helpen om de B’s te testen:

Is dat altijd zo?
Geldt dat ook voor anderen?
Is het zo belangrijk dat je je dat op je sterfbed zult herinneren?
Kun je ook anders naar A kijken?
Hoe denkt X over A?

V O O R-  E N  N A D E L E N  VA N  H E T  M O D E L

RET heeft als aanpak enkele voordelen. Het is met zijn drie stappen snel uit te leg-
gen en oogt bijzonder logisch. Bovendien klopt het veranderen van opvattingen (B) 
als interventie. Verder heeft de aanpak een zekere lichtheid, die deproblematiserend 
werkt. Het past bijvoorbeeld ook bij de provocatieve coach om de B’s ter discussie te 
stellen.

Maar er zijn ook enkele nadelen. Ten eerste is gedrag niet zo logisch. Het kan irritatie 
oproepen het wel zo voor te stellen. Degene die de belemmerende opvatting heeft, is 
met die opvatting ver gekomen. Kennelijk werkt het dus in een aantal gevallen, anders 
zou er ergens in de tijd een andere lijn zijn gevolgd. De B’s als denkoefening veran-
deren, is bovendien veel eenvoudiger dan ze na jaren geloof in een belemmerende 
gedachte echt te gaan geloven. Iets begrijpen is nog iets anders dan het doen. Een 
ander punt is dat normativisten nu juist niet bereid zijn andermans B’s te accepteren. 
Ze zullen dat ook niet makkelijk als oefening doen. Dat vraagt wat van degene die ze 
begeleidt. En tot slot kan er een verwijt liggen in de analyse. Als de ene B zomaar voor 
de andere kan worden ingeruild, is het een kwestie van willen. Door aan de ‘verkeerde’ 
B vast te houden, wil je niet genoeg.
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