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Een geheel nieuwe, effectieve en universele methode om 
aan de slag te gaan met uiteenlopende emoties

Woede, angst, teleurstelling, somberheid, maar ook blijdschap, trots of verliefd-
heid: emoties zorgen voor veel dynamiek in ons leven. Zonder emoties zou ons 
leven maar saai zijn. Helaas kunnen emoties ons soms ook overweldigen. Op die 
momenten lijken wij geen emoties te hebben, maar zij ons … 

Als emoties als angst, depressie, boosheid, schaamte of schuld normaal functio-
neren onmogelijk maken, dan is het verstandig – en soms zelfs onvermijdelijk – om 
ermee aan de slag te gaan. 

Matthew McKay, Patrick Fanning en Patricia Zurita Ona hebben een geheel nieuwe, 
effectieve en universele aanpak ontwikkeld waarmee uiteenlopende emoties te lijf 
kunnen worden gegaan. Door de meest werkzame inzichten uit de cognitieve 
gedragstherapie te combineren met bewezen effectieve interventies uit dialec-
tische gedragstherapie en acceptatie- en commitmenttherapie kunnen pijnlijke 
emoties niet alleen op de korte termijn, maar ook structureel aangepakt worden.

De heldere taal, beknopte hoofdstukken en talloze praktische oefeningen maken 
Grip op je gevoel zeer bruikbaar voor therapeuten, psychologen, psychiaters en 
cliënten. Een onmisbaar boek om negatieve patronen en niet functionele coping-
stijlen te doorbreken – niet alleen in therapie, maar ook bij zelfhulp

Matthew Mckay, Patrick Fanning en Patricia Zurita Ona zijn drie zeer ervaren 
psycho logen. McKay is samen met Fanning auteur van diverse bestsellers, waar-
onder het werkboek Omgaan met overweldigende emoties. In totaal zijn er meer 
dan 2 miljoen exemplaren van hun boeken verkocht. 

Een combinatie van de beste technieken uit de cognitieve 

gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en acceptatie- 

en commitmenttherapie



Grip op je gevoel
Een universele methode om 
aan de slag te gaan met emoties 
als angst, depressie, boosheid, 
schaamte en schuld

Matthew McKay 
Patrick Fanning
Patricia Zurita Ona



Inhoud

1 De universele behandeling 7

2 De aard van emoties 15

3 De prijs voor het vermijden van emoties 33

4 Waardegerichte actie 45

5 mindfulness en bewustzijn van emoties 57

6 Defusie 67

7 Cognitieve flexibiliteitstraining 83

8 zelfkalmering 111

 Evaluatie halverwege de behandeling 123

9 Het tegenovergestelde doen 127

10 Interpersoonlijke effectiviteit 141

11 Imaginaire exposure aan emoties 153

12 Interoceptieve exposure aan emoties 169

13 Situationele exposure aan emoties 181

 Evaluatie na afloop van de behandeling 196

14 Terugval voorkomen 201

 Bronnen 207

 



Hoofdstuk 1

De universele behandeling

Dit boek is bedoeld voor mensen die worstelen met emotionele pijn en voor 

psychotherapeuten die op zoek zijn naar een effectieve behandeling voor 

emotioneel lijden. Het biedt een universeel protocol, wat betekent dat de-

zelfde behandelingsstappen effectief zijn, ongeacht de specifieke emotie 

waar je last van hebt. Dit protocol zal je helpen met gevoelens van angst, 

depressie, woede, schaamte of schuld om te gaan. Het zal je ook helpen als 

je worstelt met meerdere intense emoties, ook wel ‘emotionele disregulatie’ 

genoemd.

Waarom een enkele behandeling voor alle emotionele 
problemen?
Jarenlang hebben psychotherapieonderzoekers zich gericht op het ontwik-

kelen van specifieke behandelingen voor iedere emotionele stoornis. Er  

waren afzonderlijke behandelingen voor de zes belangrijkste angststoornis-

sen, verschillende behandelingen voor depressie en woede, en weer andere 

voor schuld en schaamte. Al met al ontwikkelden onderzoekers meer dan 

vijfentwintig behandelingstherapieën voor emotionele stoornissen.

Deze overvloed aan behandelingen had goede en minder goede kanten. 

De positieve kant was dat de psychologische wetenschap meerdere op onder- 

zoek gebaseerde protocollen had ontwikkeld die bewezen effectief waren. 

Hiermee werden mensen geholpen en levens veranderd. De negatieve kant 

kan als volgt worden samengevat:



■ mensen met comorbiditeit (meerdere emotionele problemen) moesten 

meerdere behandelingen ondergaan. Deze behandelingen werden vaak 

afzonderlijk van elkaar gedaan, zodat de therapie voor het ene probleem 

soms moest wachten tot een ander emotioneel probleem was aangepakt.

■ ontwikkelde vaardigheden om met een bepaald emotioneel probleem 

om te gaan, konden vaak niet op andere problemen worden toegepast. 

Dus als je bijvoorbeeld op je twintigste een succesvolle behandeling had 

ondergaan voor sociale fobie, dan zou je daarmee niet over de instru-

menten beschikken om op je dertigste met een depressie om te gaan.

■ Het was moeilijk om te beoordelen welke van de op onderzoek geba-

seerde behandelingen die voor een bepaald probleem beschikbaar waren  

het beste bij een bepaald individu zouden werken. Elke behandeling is 

gebaseerd op een iets andere theorie over wat de oorzaak is van het pro-

bleem, maar er is bijna geen onderzoek gedaan naar passende behan-

delingen voor de specifieke karaktertrekken, eigenschappen of coping- 

wijzen van een individu. Dus we wisten niet veel over wat werkte voor wie.

■ De meeste protocollen voor emotionele stoornissen waren gericht op 

symptomen en symptoomverlichting. ze pakten niet de onderliggende 

factoren aan die alle emotionele stoornissen veroorzaken en in stand 

houden. Deze zogenaamde transdiagnostische factoren (TDf’s) kunnen 

gezien worden als disfunctionele copingstrategieën die beginnen als  

pogingen om met stress om te gaan, maar een averechtse uitwerking 

hebben en uiteindelijk ernstige emotionele pijn veroorzaken. Een be-

handeling die zich richt op TDf’s – de oorzaken van emotionele proble-

men – is mogelijk effectiever dan de therapieën die enkel op symptomen 

gericht zijn. (Later meer over TDf’s.)

Deze problemen werden opgelost met de ontwikkeling van behandelingen 

die alle emotionele problemen tegelijk aanpakken. In plaats van zich te focus- 

sen op de symptomen, die duidelijk voor elke emotie verschillend zijn, richt-

ten de nieuwe behandelingen zich op de onderliggende oorzaken van alle 

negatieve emoties, zoals vermijdingsgedrag, rumineren, een masker opzet- 

ten en negatief oordelen. We zullen in hoofdstuk twee, De aard van emoties, 

dieper op deze oorzaken ingaan.
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Nieuw onderzoek: universele behandelingen voor 
emotionele problemen
Er zijn op dit moment drie op onderzoek gebaseerde, universele behande-

lingen voor emotionele stoornissen. De eerste is de dialectische gedrags 

therapie (DGT) (Linehan, 2002), die zich richt op de volgende vaardigheden 

om emotionele problemen de baas te worden:

■ mindfulness en acceptatie

■ Stresstolerantie

■ zelfkalmering

■ Het tegenovergestelde doen

■ Emotieregulatie

■ Interpersoonlijke effectiviteit

De tweede is de acceptatie en commitmenttherapie (ACT) (Hayes, Strosahl en 

Wilson, 2006). Deze therapie richt zich op het ontplooien van psychologische  

flexibiliteit door vaardigheden te ontwikkelen op de volgende gebieden:

■ mindfulness

■ Emoties observeren en accepteren

■ Defusie (gedachten observeren en er afstand van nemen)

■ Waardegerichte actie

Een derde universeel protocol is voortgekomen uit de cognitieve gedragsthe-

rapie (CGT) (moses en Barlow, 2006; Allen, mcHugh en Barlow, 2008). Dit proto- 

col legt de nadruk op de volgende vaardigheden:

■ mindfulness

■ Emoties opmerken en accepteren

■ Cognitieve herstructurering

■ Emotiegestuurd gedrag veranderen

■ Blootstellen aan emoties

De effectiviteit van elk van deze therapieën wordt ondersteund door sterke 

bewijzen uit talloze gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. De thera- 

pieën hebben alle drie bewezen behulpzaam te zijn voor mensen die te kam-

pen hebben met overweldigende emoties. Welke van deze drie de beste is, 

weten we niet. Er is niet alleen weinig onderzoek gedaan, maar het verge-

lijken welke van deze therapieën de beste resultaten oplevert, is ook niet zo 

interessant. En wel om drie redenen:
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■ Het kan jaren duren om overtuigende resultaten te verkrijgen, als er al 

ooit duidelijke gegevens komen.

■ De drie behandelingsprogramma’s overlappen elkaar grotendeels. Alle 

drie hebben ze elementen in zich van mindfulness, een vorm van accep- 

tatie van de emotie, en exposure-oefeningen om mensen te helpen moei-

lijke emoties het hoofd te bieden. Elk protocol heeft methoden voor het 

veranderen van de manier waarop mensen naar hun gedachten kijken, 

waarbij negatieve gedachten minder geloofwaardig worden gemaakt. 

En elke behandeling helpt mensen te leren hoe ze emotiegestuurd ge-

drag uit de weg kunnen gaan – wat de emotionele pijn alleen maar erger 

maakt – en er effectiever gedrag voor in de plaats kunnen stellen.

■ De behandelingscomponenten die uniek zijn voor een bepaald protocol – 

zelfkalmering, het tegenovergestelde doen en interpersoonlijke effecti-

viteit van DGT, en defusie en waardegerichte actie van ACT – kunnen aan 

de algemene componenten worden toegevoegd om een enkele universele 

behandeling te creëren. Er is geen reden om een wedstrijd te houden om 

te zien welke therapie beter is. We kunnen ze met elkaar combineren.

Dit is waar het op neerkomt: deze therapieën en het gecombineerde protocol  

dat in dit boek uiteengezet wordt, werken. Je hoeft geen afzonderlijke en soms  

complexe behandelingen te leren voor elk emotioneel probleem dat je tegen- 

komt. Je kunt een aantal stappen doorlopen die voor alle emoties hulp bieden.

In dit boek vind je de gemeenschappelijke elementen van elk van deze 

drie protocollen, plus de meest effectieve component die uniek is voor de 

afzonderlijke protocollen. Dit zijn de onderwerpen die in hoofdstuk vier tot 

en met dertien worden behandeld, die, zoals het allernieuwste onderzoek 

heeft uitgewezen, tevens de beste hulp bieden: 

■ Waardegerichte actie

■ mindfulness en bewustzijn van emoties

■ Defusie

■ Cognitieve flexibiliteitstraining

■ zelfkalmering

■ Het tegenovergestelde doen

■ Interpersoonlijke effectiviteit

■ Imaginaire exposure aan emoties

■ Interoceptieve exposure aan emoties

■ Situationele exposure aan emoties



Hoe gebruik je dit boek? 
Voordat je aan de tien behandelingshoofdstukken begint, moet je weten in 

welke mate je probleememoties je op dit moment beïnvloeden, hoe emoties 

werken en hoe je in de emotionele problemen raakt. Doe daarom de oefe-

ning aan het einde van dit hoofdstuk en lees vervolgens hoofdstuk twee en 

drie voordat je ook maar iets anders doet. De oefening aan het eind van dit 

hoofdstuk zal je helpen een basislijnscore te bepalen voor de moeite die je 

op dit moment hebt om je emoties te reguleren.

In hoofdstuk twee, De aard van emoties, leer je de vier componenten van 

een emotionele reactie onderscheiden. Het vermogen ontwikkelen om een 

problematische emotie te observeren, is de eerste stap in het reguleren van 

die emotie. Later in hoofdstuk twee laten we je kennismaken met de zeven 

transdiagnostische factoren die aan emotionele stoornissen ten grondslag 

liggen. Elk van deze TDf’s is een copingstrategie die onmiddellijke verlich-

ting van de emotionele pijn ten doel heeft, maar op de lange termijn maakt 

elk van deze strategieën de emoties en pijn alleen maar heviger. Aan de 

hand van de vragenlijst die we hebben toegevoegd, kun je bepalen welke 

TDf’s de meeste invloed op je emotionele leven hebben. Het is heel goed 

mogelijk dat je niet al deze problematische copingstrategieën gebruikt. Als 

dat het geval is, kun je de hoofdstukken die over een TDf gaan die niet rele- 

vant voor je is, overslaan. Door te bepalen welke TDf’s je gebruikt, kun je 

dit programma aan je eigen behoeften aanpassen.

Hoofdstuk drie, De prijs voor het vermijden van emoties, helpt je de motiva-

tie op te brengen om met dit programma te werken en je eraan te houden. 

Je leert de vele gezichten van vermijding herkennen en de nadelen ervan te 

bepalen. Vermijding trekt een zware wissel op je leven en je vitaliteit, en 

paradoxaal genoeg intensiveert het ook nog eens de emoties die je nou juist 

probeert te ontlopen. In hoofdstuk drie zullen we de voordelen van een 

verbeterde emotieregulatie bespreken. De beloningen kunnen enorm zijn, 

dus het is nuttig om te weten wat de voordelen zijn voordat je aan het pro-

gramma begint (en dit zal je waarschijnlijk ook helpen met je motivatie).

Hoofdstuk vier tot en met dertien zijn de behandelingshoofdstukken. 

Neem deze in de gegeven volgorde door, maar voel je vrij om hoofdstukken 

die over TDf’s handelen waar je geen problemen mee hebt over te slaan. 

Lees echter wel, ongeacht welke TDf’s je gebruikt, hoofdstuk vier, Waarde-

gerichte actie, hoofdstuk vijf, Mindfulness en bewustzijn van emoties, en hoofd-

stuk elf tot en met dertien, over exposure aan emoties. Dit zijn belangrijke 
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hoofdstukken om te leren je emoties te reguleren en daarom voor iedereen  

essentieel. zorg er ook voor dat je de Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS) (Gratz en Roemer, 2004) invult op de helft van dit boek en nogmaals 

aan het einde van de hoofdstukken over exposure aan emoties. Dit geeft je 

een objectieve maatstaf om te bepalen in hoeverre je regulatievaardigheden 

verbeterd zijn.

Het laatste hoofdstuk, Een terugval voorkomen, is ook belangrijk. Je moet 

weten hoe je de tekenen herkent dat er opnieuw emotionele problemen de 

kop opsteken, en een specifiek plan hebben hoe je deze te lijf gaat. Dit zal 

ervoor zorgen dat je niet terugvalt in oude, ineffectieve patronen.

Hoe volg je dit programma?
Alleen lezen over de vaardigheden om emoties te reguleren is niet vol-

doende. Je kunt je emoties alleen de baas worden als je de oefeningen in dit 

boek doet en in je dagelijks leven in praktijk brengt. Het veranderen van 

je ervaring van overweldigende emoties begint met het veranderen van je 

gedrag – hoe je denkt en hoe je handelt. Het laten vallen van oude coping- 

reacties, de TDf’s, is essentieel om een nieuw leven en een nieuwe relatie 

met je emoties te ontwikkelen.

We zullen je bij iedere stap begeleiden, je de weg wijzen, je coachen en 

je voorbeelden geven van hoe anderen succes hebben geboekt. We zullen je 

naast bruikbare strategieën en stapsgewijze begeleiding de antwoorden op 

vele vragen bieden. We geven het toe, het doorwerken van dit programma 

is werken. maar als je het werk doet en je oude vermijdingsprogramma’s 

verandert, zal een groot deel van je emotionele pijn verdwijnen en nog 

slechts een herinnering zijn. De in onderzoeken geteste methoden in dit 

programma kunnen de deur naar een nieuw leven openen.

We moedigen je aan nu meteen te beginnen, met de volgende oefening. 

Aan de hand van de Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) (Gratz en  

Roemer, 2004) kun je een basismaatstaf bepalen van de mate waarin je pro-

bleememoties je op dit moment beïnvloeden. Halverwege je werk met dit 

boek, vul je de DERS opnieuw in om je voortgang te bepalen en nogmaals 

aan het eind van het boek om uit te vinden waar je reis je heeft gebracht. 

pak je pen, open de deur naar je toekomst en begin met de veranderingen 

waar je zo naar hebt verlangd.



Difficulties in Emotion Regulation Scal (DERS)

Geef aan hoe vaak de onderstaande uitspraken op jou van toepassing zijn 

door het betreffende cijfer uit de onderstaande tabel voor iedere uitspraak te 

plaatsen. 

 1 2 3 4 5
 

 Bijna nooit Soms Geregeld Heel vaak Bijna altijd

 (0-10%) (11-35%) (36-65%) (66-90%) (91-100%)

1 Ik ben helder over mijn gevoelens.

2 Ik besteed aandacht aan hoe ik me voel.

3 Ik ervaar mijn emoties als overweldigend en onbeheersbaar.

4 Ik heb geen idee hoe ik me voel.

5 Ik heb er moeite mee mijn gevoelens te begrijpen.

6 Ik let op mijn gevoelens.

7 Ik weet precies hoe ik me voel.

8 Ik vind het belangrijk hoe ik me voel.

9 Ik weet niet zeker hoe ik me voel.

10 Als ik van streek ben, erken ik mijn emoties.

11 Als ik van streek ben, word ik boos op mezelf.

12 Als ik van streek ben, geneer ik me daarvoor.

13 Als ik van streek ben, vind ik het moeilijk om werk uit handen te krijgen.

14 Als ik van streek ben, raak ik buiten zinnen.

15 Als ik van streek ben, denk ik dat dat lange tijd gaat duren.

16 Als ik van streek ben, denk ik dat ik uiteindelijk heel depressief

 word.

17 Als ik van streek ben, denk ik dat mijn gevoelens er mogen zijn 

 en belangrijk zijn.

18 Als ik van streek ben, heb ik er moeite mee me op andere dingen 

 te concentreren.

19 Als ik van streek ben, heb ik het gevoel dat ik mezelf niet meer in 

 de hand heb.

20 Als ik van streek ben, kan ik nog steeds dingen uit handen krijgen.

21 Als ik van streek ben, schaam ik me dat ik me zo voel.
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22 Als ik van streek ben, weet ik dat ik een manier kan vinden om 

 me uiteindelijk beter te voelen.

23 Als ik van streek ben, heb ik het gevoel dat ik zwak ben.

24 Als ik van streek ben, kan ik mijn gedrag onder controle houden.

25 Als ik van streek ben, voel ik me schuldig.

26 Als ik van streek ben, vind ik het moeilijk om me te concentreren.

27 Als ik van streek ben, heb ik er moeite mee mijn gedrag te beheersen.

28 Als ik van streek ben, denk ik dat er niets is wat ik kan doen om mezelf  

 beter te laten voelen.

29 Als ik van streek ben, raak ik geïrriteerd over mezelf.

30 Als ik van streek ben, begin ik me heel rot te voelen over mezelf.

31 Als ik van streek ben, denk ik dat ik er alleen maar in kan zwelgen.

32 Als ik van streek ben, verlies ik de controle over mijn gedrag.

33 Als ik van streek ben, kan ik aan bijna niets anders denken.

34 Als ik van streek ben, neem ik de tijd om uit te vinden wat ik 

 werkelijk voel.

35 Als ik van streek ben, duurt het heel lang voor ik me weer beter voel.

36 Als ik van streek ben, word ik overspoeld door emoties.

© 2004 Gratz en Roemer. Met toestemming gebruikt.

Bereken je score als volgt: plaats een minteken voor je beoordelingscijfers 

van de volgende uitspraken: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 17, 20, 22, 24 en 34. Tel vervol-

gens alle positieve getallen bij elkaar op en trek daar de negatieve getallen 

van af. Schrijf het resultaat hier op: .

Dit getal vertegenwoordigt hoeveel invloed je storende gevoelens van-

daag, op dit moment, op je hebben. Dit is een basislijnscore, dus hoe hoog 

het getal precies is, doet er niet zoveel toe. Wat belangrijker is, is het ver-

schil tussen dit getal en je score halverwege dit boek, en je score aan het 

eind van dit boek als je de behandelingshoofdstukken voltooid hebt. Naar-

mate je meer vaardigheden voor het reguleren van je emoties verwerft, zal 

je score geleidelijk dalen.
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