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Voor je op een helpende en ondersteunende manier voor jezelf kunt gaan zorgen is het belangrijk dat je stilstaat bij hoe je normaal 

gesproken met jezelf omgaat. Hieronder een aantal vragen die hierbij kunnen helpen. 

Hoe compassievol ga jij met jezelf om?

• Hoe reageer jij gewoonlijk op jezelf bij teleurstellingen en stress?

• Maak je ruimte om stil te staan bij hoe je je voelt? Of ben je enkel bezig met het oplossen van problemen?

• Ligt je focus in de eerste plaats bij jezelf of bij de ander?

• Heb je oog voor wat je nodig hebt of ga je voorbij aan je eigen behoeften?

• Kun je begrip opbrengen voor jezelf of bekritiseer je jezelf?

• Slaag je erin moeilijke situaties in perspectief te plaatsen of heb je de neiging ze groter of kleiner te maken?

• Herinner je jezelf eraan dat iedereen het weleens moeilijk heeft of voel je je hierin alleen?

Maak kennis met je innerlijke criticus.

• Waar bekritiseer jij jezelf voor? Op welke aspecten van jezelf of je leven heb jij kritiek? Voorbeelden: uiterlijk, werk, relaties, 

gezondheid, ouderschap etc.

• Op welke manier spreek je tegen jezelf als je jezelf tekort voelt schieten of een fout hebt gemaakt?

• Zou je deze dingen ook tegen iemand die je dierbaar is zeggen?

• Zou je het pikken als iemand anders die dingen tegen jou zou zeggen?

• Zo nee, waarom zeg je deze dan wel tegen jezelf?

• Op de momenten dat je erg kritisch bent voor jezelf, hoe voel je je dan?

• Wat zijn de gevolgen van hard zijn voor jezelf? Word je erdoor gemotiveerd of eerder ontmoedigd?

• Wanneer je iets opmerkt aan jezelf dat je niet leuk vindt, voel je je dan afgesloten van de rest van de mensen om je heen (‘Ik ben 

vast de enige die zich zo voelt’), of voel je je nog wel verbonden (‘Iedereen maakt dit vast weleens mee’)?

• Hoe zou je je voelen als je jezelf echt zou kunnen accepteren zoals je bent? Jaagt die mogelijkheid je angst aan, vind je het 

hoopgevend, of allebei?

Uiteindelijk weet jij nog steeds het beste wat je nodig hebt op moeilijke momenten. Weten wat je nodig hebt en daar naar handelen 

helpt je minder afhankelijk te zijn van anderen voor je geluk. Als je het lastig vindt om te bedenken van wat je nodig hebt, probeer 

je dan voor de geest te halen wat je voor anderen doet als zij het moeilijk hebben. Wat zeg je tegen ze, wat doen je voor ze? Of wat 

zeggen of doen ze voor jou dat je fijn vindt?

Wat heb je nodig?

• Probeer eens te denken aan een situatie die moeilijk voor je is. Wat zou je graag willen dat iemand anders tegen je zegt of voor je 

doet (bijv. een knuffel geven, iets lekker klaarmaken, naar je luisteren)?

• Wat heb je nodig van anderen om je gezien en gerustgesteld te voelen?

• Wat zou je voor jezelf kunnen doen om jezelf te zien en gerust te stellen?

• Wat is het meest steunende dat je voor jezelf kan doen op moeilijke momenten?
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